Изх. № . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . .

......

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 25.01.2019 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе І редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 28 общински съветница.
Отсъстваха Дилиана Диканска, Борислав Костадинов, Иван Раков, Лорета Николова и
Георги Райнов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.05 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 28 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.05, откривам І редовно заседание за 2019 година на
Общински съвет Дупница.
Ще използвам възможността да честитя новата година на всички колеги, на всички
граждани. Да пожелая здрава и успешна година.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 40 / 18.01.2019 г.
ДНЕВЕНРЕД:
1.
2.
3.

4.
5.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане
на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община
Дупница за 2019 г. /вх. № 20/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2019 година. /вх. № 38/ 16.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане
на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за
съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница. /вх. № 704/
19.12.2018 г./
Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане
на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия,
включени в календара на община Дупница. /вх. № 705/ 19.12.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница. / вх.№ 06/ 09.01.2019 г./
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна
на наименованието на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница в Средно
езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница. / вх.№ 12/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Дупница /Наредбата/. / вх.№ 13/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на територията на община Дупница /Наредбата/.
/ вх.№ 14/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и
цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/.
/ вх.№ 15/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
68789.23.101 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 16/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ № 212002 по картата на
възстановената собственост на село Дяково, ПИ№ 212003 по картата на възстановената
собственост на село Дяково, образувани от ПИ №000719 и ПИ № 212005 по картата на
възстановената собственост на село Дяково образуван от ПИ № 000736. / вх.№ 17/
14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на годишен план за работа по приватизация за 2019 г. / вх.№ 18/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VI - 67, квартал 9 по регулационния план на с.Джерман, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 19/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII - 233 по регулационния план на село
Дяково, с площ 798 квадратни метра. / вх.№ 21/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно изменение
на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична регулация в
обхват: Улица с осови точки 669÷674 по регулационния план на гр.Дупница. / вх.№ 22/
14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение №136/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. / вх.№ 23/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построената в имота
сграда – Наталия Борисова Кирилова и Васил Димчов Кирилов, находяща се в гр.
Дупница, ул.”Комитска” №11. / вх.№ 25/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от ПИ с
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19.

20.

21.
22.

23.
24.

идентификатор 55230.17.31по КК и КР на с. Палатово площ 1.000 дка, целия с площ 9.775
дка – Публична общинска собственост. / вх.№ 26/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на населени места на
територията на Община Дупница, съгласно Наредбата за заплатите на служителите вм
държавната администрация (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2017г., в сила от 24.10.2017г.).
/вх.№ 28/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот
с идентификатор № 20763.31.32 по КК на с. Джерман, м.„Кулата”, общ. Дупница /вх.№
32/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2019 2020 година. /вх.№ 33/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване
на Запис на заповед от Община Дупница в полза на МОСВ, УО на ОП „Околна среда
2014-2020”, обезпечаваща авансово плащане по договор № №BG16M1OP002-2.002-0008С01 от 18.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 20142020. /вх.№ 34/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Отчет на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински
съвет Дупница за периода м. януари 2018 г. – м. декември 2018 г. /вх. № 35/15.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. /вх. № 36/15.01.2019 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение от Емил Гущеров с № 63/24.01.2019
г., за допълнение на дневния ред - докладна записка, относно Избор на общински съветници
за членове на комисия по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница с вх. № 62/24.01.2019
г., като точка 25.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се допълнението на дневния ред.
Ще направя още едно предложение, тъй като виждате големия обществен интерес,
който има към една от докладните и ще предложа докладна № 22, която е с вх. №
34/15.01.2019 г., да бъде като т. 3 и съответно следващите докладни ще се пренаредят.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се и тази промяна.
Сега гласуваме целия дневен ред.
Който е „за“, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма
ДНЕВЕНРЕД:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане
на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община
Дупница за 2019 г. /вх. № 20/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2019 година. /вх. № 38/ 16.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване
на Запис на заповед от Община Дупница в полза на МОСВ, УО на ОП „Околна среда
2014-2020”, обезпечаваща авансово плащане по договор № №BG16M1OP002-2.002-0008С01 от 18.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 20142020. /вх.№ 34/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане
на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за
съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница. /вх. № 704/
19.12.2018 г./
Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане
на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия,
включени в календара на община Дупница. /вх. № 705/ 19.12.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница. / вх.№ 06/ 09.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна
на наименованието на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница в Средно
езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница. / вх.№ 12/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Дупница /Наредбата/. / вх.№ 13/ 14.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на територията на община Дупница /Наредбата/.
/ вх.№ 14/ 14.01.2019 г./
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10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и
цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/.
/ вх.№ 15/ 14.01.2019 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
68789.23.101 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 16/ 14.01.2019 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ № 212002 по картата на
възстановената собственост на село Дяково, ПИ№ 212003 по картата на възстановената
собственост на село Дяково, образувани от ПИ №000719 и ПИ № 212005 по картата на
възстановената собственост на село Дяково образуван от ПИ № 000736. / вх.№ 17/
14.01.2019 г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на годишен план за работа по приватизация за 2019 г. / вх.№ 18/ 14.01.2019 г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VI - 67, квартал 9 по регулационния план на с.Джерман, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 19/ 14.01.2019 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII - 233 по регулационния план на село
Дяково, с площ 798 квадратни метра. / вх.№ 21/ 14.01.2019 г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно изменение
на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична регулация в
обхват: Улица с осови точки 669÷674 по регулационния план на гр.Дупница. / вх.№ 22/
14.01.2019 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение №136/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. / вх.№ 23/ 14.01.2019 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построената в имота
сграда – Наталия Борисова Кирилова и Васил Димчов Кирилов, находяща се в гр.
Дупница, ул.”Комитска” №11. / вх.№ 25/ 15.01.2019 г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от ПИ с
идентификатор 55230.17.31по КК и КР на с. Палатово площ 1.000 дка, целия с площ 9.775
дка – Публична общинска собственост. / вх.№ 26/ 15.01.2019 г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на населени места на
територията на Община Дупница, съгласно Наредбата за заплатите на служителите вм
държавната администрация (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2017г., в сила от 24.10.2017г.).
/вх.№ 28/ 15.01.2019 г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
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22.
23.
24.
25.

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот
с идентификатор № 20763.31.32 по КК на с. Джерман, м.„Кулата”, общ. Дупница /вх.№
32/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2019 2020 година. /вх.№ 33/ 15.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Отчет на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински
съвет Дупница за периода м. януари 2018 г. – м. декември 2018 г. /вх. № 35/15.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. /вх. № 36/15.01.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл.29е, ал.1 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Община Дупница. /вх. № 62/24.01.2019 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преди да преминем към точка първа има постъпили заявления от граждани на община
Дпница за изказване по актуални въпроси.
Първо е постъпило заявлението от г-н Георги Георгиев, но не го виждам в залата така,
че евентуално за следваща сесия.
Другото заявление за изказване е от г-н Тасков. Заповядайте г-н Тасков.
Г-Н БОРИСЛАВ ТАСКОВ:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми господа общински съветници.
Заставам пред вас от името на сдружение „Бъдеще за Джерман“, от името на кметство
Джерман, от името на живущите в южните квартали на Дупница и живущите в селата на
южното дупнишко поле. Ще предоставя на вашето внимание един проблем, който вече 7
години стои за решаване пред гражданството на община Дупница. 7 години ние се борим с
вятърни мелници и както виждаме нищо добро за Община Дупница по това нещо не се върши.
Самия проблем е заченат под тъмнина и потайност в началото на 2012 год. След 6 месеца
някъде лятото на 2012 год. гражданството в с. Джерман бе оповестено за това намерение.
Нещо подобно като тази 24 докладна, която са криели от вас 1 месец само, че тогава криеха 6
месеца. Самото предложение тогава не беше в защита гражданските интереси на община
Дупница. То не беше с възможност за намиране на правово решение. То беше така
структурирано да защитава други интереси, за които сега не е времето и мястото да говоря.
През цялото това време бяха проведени десетки срещи с участието на кмета на
Дупница, общ. съветници, депутати, областни управители. Така или иначе днес сме в това
състояние. Прави обаче впечатление, че през цялото това време г-н кмета на Дупница е
заявявал едно нещо. Ако има една основателна причина заради която аз няма да разреша да се
строи там, аз ще го спра. И аз ще споделя с вас няколко според нас неоснователни,
неочевидни, очевадни причини поради, които той отдавна бих казал още преди много години
би трябвало да спре това безумие.
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Първото нещо. Бяха проведени 2 обществени обсъждания с присъствие над 500 човека.
На всичките тези обществени обсъждания над 99% от присъстващите с подписа си, с ЕГН-то
си заявиха, че са против. Погледнете какво означава обществено обсъждане. Навсякъде в
нормални държави тогава тази процедура спира и се започва на друго място.
Второ. Вие направихте вашия, този ОбС едно много добро дело, относно този проблем.
Създадохте една комисия от специалисти икономисти, еколози, прависти, инженери, които да
обходят 6 терена и да предложат най-подходящия за изграждане на едно такова съоръжение.
Бяха обходени и по точковата система Джерман беше определен на 4-то място по подходящ
терен. Това нещо обаче се скри, както обществеността в Дупница, така сигурно от голяма част
от вас самите, не бе публикувано официално в медиите и се продължи нататък.
Трето. Ще ви запозная със становището на ръководител проект по час геология д.р
инж. Стефчо Стойнев, представител на „Геотехника“ ООД, София, относно условията за
изграждане съоръжения на този терен. Той ги е правил във връзка с преместване на
магистралата от западния на източния бряг на р. Джерман. Геоложката основа е неподходяща
и опасна за изпълнение на дълбоки траншейни изкопи, липсва здрав геоложки пласт на
оброзима дълбочина за изпълнение на строителство на съоръжението на този терен. Поради
неустановената дълбочина на хлъзгателната повърхнина при натоварване на терен с хиляди
тонове маси, може да предизвикат мощни динамични процеси чиито последствия са
непредвидими, както свличане на огромни скални земни маси в посока на р. Джерман, което
може да доведе до нейното подприщване и евентуално поражение на жп линията с Гърция и
магистрала „Струма“. Направения анализ на инженерно геоложките, хидрогеоложките и
геодинамичните условия в района на разглеждания участък ги определят като изключително
сложни за изграждане на дълбоки изкопи и осигуряване на дълговременната им устойчивост.
Основанията за тези изводи са силна чувствителност на палеогенските глини при
взаимодействие с вода. При овлажняване влошават консистенцията и понижават значително
якостно деформационните си свойства, което създава благоприятни условия за възникване на
свлачищни процеси в откоси оформени в геогинските материали и незащитени от влиянието
на атмосферните условия. Наличието на дребни свлачищни циркуси, които независимо от
устойчивото си моментно състояние при подсичане от дълбоки изкопи ще доведат до
съществена промяна в геодинамичното състояние на склона, което най-вече ще намалят
контрафактния ефект на пасивните призми.
Във връзка с всичко и гореизложено има още много такива да не влизам в
подробности. Във връзка с всичко гореизложено се налага категоричния извод, че едно
бъдещо строителство на съоръжение в разглеждания участък е необосновано от инженерна
гледна точка. Евентуалното изпълнение на предвидените траншейни изкопи в участъка е
свързано с проява на свлачищни процеси при висок геоложки и сеизмичен риск, застрашаващ
бъдещата експлоатация, годност на това съоръжение.
Това го казва не аз, цитирам специалиста, който един от най-добрите ръководители на
екип по геология в България.
Продължаваме четвърто становище. Самото съоръжение се предлага на 400 м.от с.
Джерман и на 200 м. от р. Джерман. Проверете какво става с подобните уж модерни
съоръжения в Русе, Ямбол, Самоков. Някои от тях вече 2 год. не функционират, другите
постоянно замърсяват Тунджа и притоците и, а третите постоянно се палят на година по
веднъж, два пъти.
Пето. Вие не зная дали знаете, че с. Усойка се водоснабдява от първа тераса на р.
Джерман. Преди малко ви споменах, че р. Джерман е само на 200 м. от това съоръжение.
Знаете какво означава това. Вместо завод, както би нормално сега да коментираме, което за
мен означава нещо евро 8 или евро 9 да преминем към автомобилостроене, на нас ни се
предлага изграждане евро 1. На нас не ни се предлага да купуваме електрифицирани
автомобили, на нас не ни се предлага даже и дачия, нас ни връщат при москвич 403 уважаеми
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господа съветници. Тук смятам, че вие имате възможност да помогнете на г-н кмета. Аз зная,
че той се е опитвал много пъти през тези години да направи каквото може. Толкова са били
възможностите му, това е направил. Помогнете му и гласувайте против тази докладна. Само
по този начин ще оставите този тежък проблем да бъде решаван от следващия ОбС. Вие имате
само още 5, 6 сесии. Следващия кметски екип не ги загробвайте предварително. Яно е дайте
да мине. Да се помисли трезво. Изгубили сме много години, много пари. Да си мине публичо
частно партньорство, да се търси начин да построим завод най-модерния в България, да се
гордеем, а не да правим сметище на 200 м. от гордостта на премиера магистрала „Струма“ и
всички милиони които минават ще им се набива като телевизор.
В тази връзка ви поканвам всички вас онези, които милеят за Дупница, милеят за
интересите на гражданите на Дупница да присъствате на следващия протест, който ние ще
проведем през месец февруари. Тук искам да ви уведомя, че ще бъдат поканени всички онези,
които през тези 7 год. ни помагаха. А именно народния представител, тогава общ. съветник
Иван Ибришимов, вече омбудсмана тогава народен представител г-жа Мая Манолова, вече
вицепрезидента тогава евро депутат Илияна Йотова и сме сигурни както до сега те отново ще
дойдат на нашия протест и ще ни помогнат. И съвсем на края искам да ви кажа. Вие когато
сте били в тази зала първото заседание сте се клели да служите вярно на интересите на гр.
Дупница, не сте се клели да служите на интерес на кмет или партия. Помислете трезво и
направете онова което трябва. Не загробвайте Дупница с безумие.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Тасков.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на Програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г. /вх. № 20/
14.01.2019 г./
Нека чуем становищата на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пилев. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказвания по докладната записка.
Не виждам такива заявки така, че преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.12 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,
ал.9 от ЗОС, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 1
1. Общински съвет – Дупница приема Програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница,
относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2019 година. /вх. № 38/ 16.01.2019 г./
Колеги, да чуем становищата на всички комисии.
Г-н Костадинов, заповядайте.
Само ще ви помоля изказващите да се съобразяват с времето, което сме приели за
изказване 5 минути, тъй като на г-н Тосков разрешихме като гражданин близо 10 мин. Да
говори по темата.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Понеже все пак като председател на икономическата комисия искам да кажа две думи
по бюджета ако ми разрешите.
Първо становището на комисията 4 - за, 1 – против и 1 – ще вземе решение в зала, т.е.
икономическата комисия има положително становище по докладната.
За бюджета като цяло. Осма година взимаме отношение по едни и същи параметри.
Това което ми прави впечатление тази година, което може да се каже бюджета си е като всеки
един друг бюджет, в общи линии приходите са константни с известно увеличение. Разбира се
този реквием тази ода на радостта от вчера е много вярна за не особено голямо увеличение на
приходите от данъци и такси. Обаче приходите като цяло на общинския бюджет са с 500 000
за 2018 с 500 000 по-малко, което щех да кажа да ни светне червената лампичка, но сега
понеже в контекста на други събития няма да казвам нищо. Иначе казано заложените приходи
за 2019 са почни 8 000 000 лв. от местни приходи с които обезпечаваме дейностите, а за 2018
сме събрали седем милиона и петдесет хиляди. Разбира се с оглед евентуалната приватизация
на сградата в Тютюнева промишленост от, която се очакват около 500 000 е съвсем реално да
се обезпечат тези пари. По нататък в сесията има една докладна. Защо казвам всичко това?
Защото е много важно да успеем да продадем или поне да създадем условия да продадем
други имоти. Има едно решение за продажба на един имот колеги , който ми прави
впечатление г-н кмете, да не сбъркам за трети или за четвърти път ще се гледа в тази зала и
може би именно в тази посока трябва да бъдат, аз и предната година и по предната казах,
усилията на общинска собственост, на икономическия отдел на общината, да се направи
анализ, ако може да се намали ли оценка, да се привлекат ли инвеститори, така щото да може
да се обезпечи приходната част на бюджета.
По отношение пак на приходната част. На икономическа комисия беше данъчния екип,
беше бюджетара, разговаряхме на дълго с г-н Георгиев, който е шеф на данъчното звено.
Използвам случая да го поздравя, беше много подготвен, раздаде материали. За гражданите
новината е, че наистина данъците вероятно някои данъци за да не бъде после някой изненадан
ще подчертая, че с оглед новия Закон някои данъци върху автомобилите ще се увеличат, но
истината е, че просто закона има горна и идолна граница, разчетите на общината са към
долната граница. Не мога да прогнозирам какъв обхват от хората ще засегне това, но със
сигурност някои граждани трябва да очакват увеличение със сигурност огромно увеличение
ще очакват собствениците на джипове с висока мощност.
По отношение на разходите. Забелязахме някои много така драстични завишения на
разходите, освен любимите ми театър, където незнайно защо от 150 гласувано 110 давано,
разходите за 2018 са вече достигат почти 200 000 лв. по думите на Петров, 200 000 лв. при
30 000 лв. приходи. Любимия ми Социален патронаж, където водата изтича като лейка, парите
изтичат като вода в пясък и неясно защо и няма кой да отговори защо толкова много се
увеличава тази субсидия. Отново огромни, огромни и това трябва да се знае огромни разходи
в социални проекти, в безброй социални предприятия, в безброй обезпечени къде с
държавната субсидия, къде с приходи от местната дейност.
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По отношение на задълженията които трябва да се знаят, защото това е последната
година от мандата на този ОбС. Просрочените задължения нали когато трябва да похвалиме
екипа наистина тази година просрочените задължения ще станат под милион, което е
изключително добро нещо, което наистина ще даде възможност на следващия екип, на
следващия ОбС така малко по-спокойно да диша. Интересен е факта с увеличението на
парите, не с увеличението а по отношение на план-сметката за сметосъбирането едни 200 000
лв. които трябва да внесем за пръв път тази година по сметка на РИОСВ за отчисленията.
Хайде да не го казвам задължения, но отчисления в размер на 200 000 лв. Очевидно разказите,
че това нема страшно и, че не е проблем очевидно не е точно така защото има споразумение и
200 000 лв. 2019 ще отчислиме в РИОСВ за бъдещото депо.
Също по отношение на задълженията. Въпреки приказките, въпреки големите тука
думи, че видите ли…….. Сега като казах само само една скоба ще отворя. Като казах
социален патронаж това се отнася в общи линии навсякъде и в пазари и навсякъде се
наблюдава завишение на местните разходи и то значително завишение къде ясно къде неясно.
Та по отношение на болницата исках да кажа, защото нали тука слушахме и се говореше по
еско договора и само ще припомня, че аз от този микрофон станах и казах „кого лъжеме и
защо лъжеме болницата щяла да си плаща еско договора“, видно от бюджета е, че общината
плаща еско договора на болницата, т.е. 500 000 без лихвите, които с лихвите ще надскочат
най-вероятно 700 000 ще плати само че не тази община и не този ОбС ще плаща още дълго.
Дали е добре или е зле не зная, но тези пари не се плащат от болницата, а се плащат от
общината, това стана видно от бюджета.
Това е което мога да кажа по отношение на икономическата комисия. Разбира се още
много мога да говоря, но за сега това е най-важното което исках да споделя с вас. Ще
завърша. Считам, че бюджета е балансиран, реалистичен, не е много как да кажа, не създава
предпоставки за големи инвестиции или за големи очаквания, но пък от своя страна по-добре
да бъде сигурен и реален отколкото да се заложи някакъв голям дефицит, който може да
доведе да бъдещи проблеми така както беше през 2011 год.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пилев, заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
С 5 гласа за и 1 въздържал се комисията по ТСУ предлага на общ. съветници да
гласуват „за“ бюджет 2019.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Г-жа Инкьова. В зала ще бъде изразено мнението.
Г-н Павлов. В зала. Благодаря.
Г-н Георгиев. Благодаря ви.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Заповядайте г-н Шаламанов.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
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От групата на „Народен съюз“ ще подкрепим бюджета. Радваме се, че поне едно от
нашите предложения в проекто бюджета е влязло е заложено в бюджета, ремонта на с. Червен
брег са намерени пари за ремонтиране на кметството и читалището. Надяваме се, че при
възможност някои от другите точки които също бяхме акцентирани ще намерят в бъдеще
реализация. Също желая да попитам така дали г-жа Китанова беше казала, че ще се търси така
само да попитам в Таушаница ще се направи кризисен щаб за така дълготрайно настаняване
на хора в нужда. Дали се предвижда тук в бюджета 2019, дали са заложени някои средства.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Шаламанов.
Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
От името на ОДБ сега ще говоря. По отношение също на нашите предложения, по
отношение на бюджета. Положителен е факта за отделянето на перо специално за малките
населени места. Макар и 30 000 лв. това е отлично, нали това което отдавна говориме и сме
говорили. По отношение благодариме, че е взето предвид нашето предложение за увеличение
на сумите за училищата в селата, макар и не в размера, който сме предложили. Аз съм
сигурен, че след като има такова увеличение в хода на годината отново ще се прецени. И тук
използвам случая да кажа, че не на всяка цена трябва да се дадат тези 30 000 лв., а само срещу
ясни, разписани ангажименти. И ние не го правим това предложение да гласува некой за нас, а
го правиме за да отново да насочиме вниманието и на съвета и на гражданите към
задълбочаващите се проблеми на малките населени места. Тази година Яхиново нулева
година, шест деца в Крайници, нямам информация Самораново. Очевидно ще трябва
подкрепа, но подкрепа не на всяка цена, подчертавам. Само срещу реформи и действия.
Сега горе долу на комисия зададох въпроси по отношение на нашето предложение за
помпената станция в Таушаница, беше ми отговорено, от части ще приема обяснението. Не
съм съвсем съгласен, но от части ще приема обяснението. По отношение обаче на регулацията
на зоната на автокъщите и на зоната на ромските квартали искам да ви помоля г-н кмете и да
помоля управляващото мнозинство много внимателно да преценим, защото факт е, че вие се
гордеете с увеличението на приходите от данъци, това се дължи именно на предпоставките
които сме направили, иначе казано помагайки горе да се урегулират все повече имоти все
повече данъци ще влизат. Най-просто казано. А иначе по-важното е знаем ситуацията, трябва
да се действа. Няма време. Не споделям мнението на г-н Котев, че то сега не могло, имало
време, ОУП и т.н. Не напротив, аз мисля, че най-голямо внимание на отделите, съответно и в
администрацията трябва да се насочи към регулацията на районите на автокъщите или иначе
казано на северната промишлена зона.
По отношение на ромските квартали. Виждате какво се случва. Това което се случва се
дължи на политиците. Днес политиците сме ние. Няколко поколения оставиха въпроса на
произвола, ние в ОДБ считаме, че това е пътя. Да се урегулират махалите, да могат да имат
предпоставки да се облагородят и т.н. то е комплекс от мерки. Пак казвам. Нито искаме некой
да гласува, нито си го изсмукваме от пръстите. Това е 5 година предлагаме тези мерки.
И другия важен въпрос който искаме да попитаме. Какво се случва защото не
получихме отговор с нашето предложение за изграждане на общинско кино, еквивалентно на
това което е киното в Кюстендил, което проучихме как действа, колко струва и т.н.
Благодаря. И искам само да завърша. ОДБ ще подкрепи бюджет 2019.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Пехливаански, заповядайте.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
Гости на днешното заседание.
Когато Костадин се изказа за бюджета го слушах внимателно и малко напрегнато, тъй
като си спомням, че когато правихме отчета за 2017 г. ако не бъркам, той пропусна да
спомене, че неизпълнението на приходите са 3 000 000 лв. Аз това го споменах не тогава като
упрек към администрацията. Ще разберете за мен от къде дойде това неизпълнение.
Действително бюджета решава стратегически неща за една община, но отдавна вече според
мен не е достатъчен да се създават добри условия за живеене в една община и ние
изключително много, и другите общини, но и нашата разчитат на евро проектите, за да може
да се създава добри условия. Изготвянето първо така трябва да изкажем нашите поздравления
за хората които са подготвили бюджет, които са се трудили за този бюджет, защото не се
изготвя на днешно време бюджет, не се съставя. Защото липсва тази финансова
самостоятелност на общините и така се връзват ръцете на всяка една управа, да създават подобри условия, да има инвестиции и нови работни места да разкриват фирмите. Също така
разходите които държавата ни кара да правиме и ни делегира разходите бюджети или поскоро разходните отговорности за държавата и общините не са в полза на общините. Има
стандарти, които са спуснати от Министерството на финансите и аз съм си отбелязал тука
някои, които отчитат обемите за всички общини, но не отчитат качеството на свършената
работа. Това също не е в полза на общините. Много от стандартите важат за всички общини,
това не е добре. Например сега с постановление на Министерски съвет отпуснаха едни
милиони за различните общини. И аз ще ви кажа за Сапарева баня примерно на човек се пада
за инвестиции по 150 лв., на Дупница се падат по 40 лв., 2 000 000 за Дупница и 1 000 000 за
Сапарева баня. За какво ги награждаваме? За това, че не влязоха в асоциацията. Може да са
прави за себе си, но нанесоха такива щети на общините, които участват в тази асоциация.
Десетки милиони левове, да не кажем и стотици. И каква е разликата в населението и сумите
500 000 лв. Така не може да се действа. За това общините са в такова състояние.
Преглеждах бюджетите през последните 3, 4 години, а и прогнозните. Има една права
линия, която не говори добре за общината. Общината няма съпротивителни сили да помогне
за инвестиции, за привличане на инвестиции и да може тази работна ръка да не изтича, да
остане тука. И аз когато говорих всяка година по време на бюджета казвам, че освен че ние
трябва да се трудим за това нещо, трябва да търсим помощ и отвън. Тия инвестиции има
Агенция за насочване на инвестициите. Какво става в Димитровград. Онзи ден премиера се
хвали. Имало магистрала и какви заводи откриват там. Е я нашата магистрала тука. Защо и
ние не действаме да ни се помогне в това отношение.
И завършвам с ……….. ПУП не сме били направили, сега се удължават с още 2 год.
Ето обувния бившия в ж.к. „Бистрица“ 20 дка имот, който и да го е закупил има инвестиции,
пътища, то е газифицирано всичко. Какъв е проблема да настояваме да насочат инвеститори
на тук. Да се свържат с тия хора които са заграбили този завод така да се каже с нашите
книжки и да се решава въпроса, не да чакаме. Ще направиме планове пък след това ще
почнеме, ще минат още 10 години.
Благодаря за вниманието.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливаански. Заповядайте г-н Петров.
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
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Г-н Председател.
Колеги.
Ще се съглася с предноговорящите преди мен и с техните мотиви за бюджета, но на
мен ми прави впечатление, че бюджета за 2019 най-слабото място са действително
инвестициите и то чуждите инвестиции. Всяка една предизборна платформа винаги наблягаме
на чуждестранните инвестиции, но на практика такава реализация не се вижда. С
привличането на чужди инвеститори винаги се гарантира работна ръка, спад в демографския
срив, реализация на млади и образовани кадри в която посока трябва да работим. Излязоха
данни в медиите, че от 2015 г. насам чуждите инвестиции в община Дупница падат с по 2% на
година, а най-вече такива инвестиции в нашата община се забелязват в сферата на шивашката
промишленост. Ще ви дам примери с други общини както каза Пехливански, една община
като Димитровград и чуждите инвестиции в автомобилните компоненти. Една община като
Казанлък с една модерна индустриална зона. Една малка община като Гълъбово с инвестиции
в енергетиката. При нас такива инвестиции липсват. За това трябва да обърнем внимание на
средства за развитие в тези сфери, а тук в бюджета това не го виждаме.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров. Други колеги? Г-н Павлов, заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Кмет.
Колеги общински съветници.
Бюджета освен всичко останало е и политически акт. Той дава представа за визията на
управляващите и на управленския екип за това как ще се развива общината през следващата
година. В този смисъл ние преди 4 год. на местните избори чухме много обещания от г-н
Чимев свързани с развитието на нашата община и сега е момента може би да припомним,
това е последния бюджет от този мандат, и сега е момента да припомним, че голяма част от
тези обещания не се случиха, а и не ги виждаме отразени в този бюджет. Говореше се за ски
курорт в покрайнините на Дупница. Не съм чул до ден днешен дори да е направено
проучване. Може да сте правили, но съветниците не знаеме, поне нашата група. Поне
проучване, проектиране или нещо в тази посока. Говореше за инвестиции в областта на
автомобилостроенето и за привличане на инвеститори в областта на автомобилостроенето и
по-специално свързано с автобусите, ако не се лъжа беше нещо, но ставаше въпрос за
израелски инвестиции за китайски инвестиции и от тези обещания нищо на лице за тези
години, а и в бюджета няма отразено нищо, както казаха и колегите между другото, че едно от
слабите звена на бюджета е именно инвестиционната програма. В графата инвестиционна
програма в настоящия бюджет са включени строително-ремонтни дейности по кърпеж на
улици, направа на тротоари, канализация, капиталови разходи, които всеки един управленски
екип трябва да ги прави в течение на годината. За мен лично това не е инвестиционна
програма. Инвестиционната програма е именно това което ни липсва. Община Дупница е
разположена много стратегически в центъра на най-богатия евро регион от българските евро
региони, 6 за момента, а именно югозападния. Ние сме в центъра на този евро регион. На
стратегическо положение между София, Солун, Скопие, Пловдив и до момента не се
възползваме по никакъв начин от това наше благоприятно положение. Други общини от този
регион, като Елин Пелин, Божурище, по-малки от нас вървят напред именно с такава
политика – логистични бази, привличане на инвеститори.
Другото. Да наистина екипа който е изготвил бюджета се е постарал бюджета да бъде
балансиран. Той няма как такъв бюджет да бъде нещо по-различно от консервативен,
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консервативен, балансиран бюджет. Съобразени са държавните приходи, разходи,
увеличенията на заплатите на учителите и т.н., но липсва инициативата от страна на
управляващите за развитието на общината и я няма отразена в основния документ за работа
през годината.
И за това нашата група няма да подкрепим бюджет 2019 година. Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Соколов заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви. На всички за много години. Пожелавам ви здраве в едни трудни дни.
Аз ще започна отзад напред това което чух току що. Категорично няма да подкрепя
бюджета и ще ви кажа защо. Защото почвам от най-малката клетка, бюджета на едно
семейство на една община на една държава е визията на съответната група как да изживее
следващата година, следващия период. И за да не бъда голословен, аз в тоя бюджет не виждам
идеи. Това е една план-сметка. Трима човека в тази зала сме правили бюджети. Слушах отзад
сега зад мен някакви реплики, да ме прощават служителите на общината, требва да извървят
дълъг път за да могат да репликират по този начин тези които говорят на микрофона, защото
са се явявали така да кажа на изпит и хората са им давали доверие или не са им давали, в това
число и на Павлов са му дали доверие. Така, че ще помоля г-н кмете вашите служители нека
спазват един бон тон да бъдат………….когато е трябвало да го изготвят са го изготвили, в
момента да не бъдат анализатори на коментарите на бюджета в това число и на мен.
В залата е г-жа Инкьова. Преди 20 год. да ви дам идея за отношение какво може да
направи бюджета. Учителите на община Дупница уважаеми съграждани получаваха клас
прослужено време 4%. Тогавашната местна власт реши, че това е несправедливо и го
коригирахме. Всички учители получиха по тоя начин резултат. Това е отношение. Има
съседни общини на нас не далечни, от нашия мащаб, от нашия ранг, децата посещават
заведение. Преди да кажа да стигнат до заведенията, децата се раждат. Какъв стимул нашата
община дава. Това е политика. Това е политика на смисъла на живота.Какъв смисъл даваме на
едно младо семейство да го стимулираме буквално мога да кажа да го излъжеме да създаде и
още едно дете. Нула. Това е политиката на бюджета. Това е смисъла на бюджета. А такава
план-сметка от едната страна ще съберем приходите малко ще ги завишиме, за да мога да
лавирам като кмет каквото е необходимо в една изборна година, простете ме да правя, да се
харесам на хората да ми ръкопляскат, това е меко казано за хората които една скромна,
елементарна грамотност имат, не върви.
Ще ви кажа, че бюджета според мен е слаб. С цялото ми уважение към хората които са
го изготвили. Нашия град, за гастрольорите в нашия град, трета генерация дупничани са, та
знаят, че беше икономически лъв. Повтарям лъв. В момента 8 години управление на Чимев –
хлебарка. Града ни е пълзяща хлебарка. Нито една инвестиция за 8 години. Ако ми кажете
събирам си багажи и приключвам с публичните ми изяви. Нито една инвестиция. Една. Абе
една така за мая. Да ми кажете една за мая. Не обществени поръчки да раздавате, инвестиция,
която да произведе при дадена стойност, която да наеме 10 човека млади на които да дадеме
поминък и да кажеме тези хора няма да пътуват, а ще си дойдат.
Сега ще се обърна към един човек, той ще разбере, ми зададе въпрос „какво е новото“.
Новото е отношението към живота. Няма да ми се сърдите. Сякаш сме на някакво погребение.
Хора ние сме на раждането. Бюджета е раждане, бюджета е бъдещето, бюджета е живот, а ние
сме на погребение. Само дето не раздадохме цветя с червен оттенък като помен.
И за да не ви отегчавам. Би трябвало на го охарактеризираме с една дума – безсмислен
бюджет.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов. Други колеги? Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Реплика към Пламен колкото да взема думата, но все пак имам известни разлики. И
моето изказване от преди се опитах да кажа май не е много удачно, че не за всичко сме
виновни ние общ. съветници и кметската администрация по принцип във всички местни
избори, когато са се състояли тия. Сега ще прочета тука от Програмата за развитие 2014 –
2020 бях си извадил, нарочно не я прочетох за да не отегчавам много, да видите общото
положение, не само на нашата община по принцип и в областта. И там е казано специалистите
са направили тези изводи „Областта и община Дупница има незадоволително икономическо
развитие, малка стакнирана икономика с ограничено производство. В икономиката и услугите
доминират над промишлеността 56 на 37. Местната ни икономика е с ограничени
възможности за създаване на нови работни места и нарастване на доходите. Съществува
устойчива тенденция към нарастване на смъртността и раждаемостта надолу“……..тава го
знаят всички. Не са се променили. Това е правено 2014 год., но не са се променили нещата.
Община Дупница застарява, застарява трайно и губи възможността си за възпроизводство на
трудоспособното си население. Община Дупница не е привлекателна за публични и частни
инвестиции. Тези инвестиции които са направили в областта общо на нас се дължат 15%.
Имало е не въобще че е нямало никакви инвестиции, но 15% от всички инвестиции в
областта. Става въпрос за публично частни. И да не чета. Какво искаме когато 86% от цялото
производство в страната е съсредоточено в 10, 12 града, а инвестицията е 80% в 12 града. За
това ви казах нека да имаме и магистрали и други дадености, но към нас не се насочват
инвестиции. Ние ли трябва да се критикуваме само за това нещо? И ние не сме достатъчно
настойчиви, но от много правителства, айде да не казвам само това правителство защото ще
кажете тоя сега е от друга политическа сила. Не са ни обръщали достатъчно внимание за
нашите възможности. И ние имаме вина, но в края на краищата не се действа така по лични
симпатии май се правят инвестиции.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Други колеги за изказване? Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, общо взето слушайки ви в едно нещо с д-р Соколов съм съгласен и не за
погребението, предполагам черния шал това символизира докторе. За това, че бюджета е
наистина началото на една година. Ако трябва да сме коректни дали е бюджет на община,
дали е бюджет на едно семейство принципа е един. Харчиш това което имаш или това което
си изкарал. За някой може би е политически угодно да са късо паметни. Ама из искам друго
да попитам. Искайки да харчиме в повече, имаме ли какво. Не е далече 2011 и 12 годишно.
Ако сега говориме за бюджет и за претенции в определени сектори където трябва още, още и
още, тогава си говорехме онзи дефицит който имахме финансов може ли да го стопим, може
ли да го пребориме. Тогава не умувахме за инвестиции. Не е оправдание това. Не искам така
да звучи, ама ти като няма какво да ядеш мислиш за нов дом и нова кола ли или мислиш с
какво да се нахраниш, как да си осигуриш поминъка и оцеляването на това което имаш. Няма
като попа да чета евангелието всеки път едно и също да повтарям. Ама тука има колеги които
знаят какви бяха финансовите показатели, и от ляво и от дясно и в средата. Няма нужда от
коментар това. Сега от тук на сетне влизаме в един друг режим. Политиката какво го каза и гн Павлов неминуемо преобладава. Бюджета е политически акт до толкова до колкото кмет,
ръководство, общинска администрация се съобразяват с националната политика. Няма как. Но
всичко останало в детайли го решаваме тук в тази зала и когато ви се предложи един бюджет,
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когато се афишира негова рамка, всеки един от вас, не само вие като общ. съветници, но и
цялото население на общината има право на мнение, предложения. Единственото условие, че
ние може да се съобразим с разходната част на база на приходната. Признавам си,
подчертавам дебело, че приходната част може да бъде и по-добра, само че ние имаме един
ангажимент към нашите съграждани, до колко е оправдано да изстискваме това, което можем
да приберем посока данъци. Това е основното приходно перо да обяснявам няма смисъл,
грамотни хора сме.Изключвам такса битови отпадъци, по простата причина, че там е целево,
влизат парите и отиват за определена дейност. Данък сгради, такси МПС и останалите такси,
които събираме, това е приходната част, която ние можем да работим. Да обявихме и тази
година няма да пипаме, няма да увеличаваме за населението на нашата община, нито такса
битови отпадъци, нито таксите по автомобилите. Дадохме сметка, че момента за населението
не е добър да бъдат ощетявани с подобно увеличение, само че погледнете от другата страна,
ние сме направили този бюджет, както и миналата и по миналата година в едни рамки, които
позволяват да правиме някакви инвестиции подчертавам някакви с ясното съзнание, че това
което можем да привлечем допълнително би позволило разширяване на тези суми и сега се
връщам преди малко казва д-р Соколов 4% на учителите супер за мен образованието в една
страна е първото, неграмотни хора 0,4. Неграмотни хора нито могат да управляват, нито да
имат бизнес, нито да правят каквото и да било. Само, че влизайки в тази община имаше
забавяне с двумесечни заплати не надбавки, заплати неполучени.1,5 милиона не разплатени
пари към сектор образование. Сега имаме представители на сектор образование като
общински съветници, нека да кажат кога получават това, което им се полага. Субсидията
влиза на 2,3,4 число на следващия ден парите са в сметките на училищата. Дали сумите, които
трябва от местни дейности да получат не ги получават. Дали това, което казва и г-н
Костадинов помощ към училища не се дава е това е в резултат на работата на тази общинска
администрация. Селата проблем голям, но ние решихме ли проблема в града не сме. Казва г-н
Павлов какво се направи политически обещания, в града ни кога бяха последно подменени
инфтаструктури помните ли? Г-н Соколов като бивш кмет кога? Има представител на ВИК не
искам да споря, но важно беше кога, това е има няма 30 години, 20 слаб съм по математика
сигурно, благодаря от вас не се обиждам. Продължаваме нататък значи тръгнахме да правиме
подмяна за да я направиме тази подмяна и искаме външно финансиране имаме ангажимент
собствено финансиране от къде идват въпросните средства, предполагам се посещате взимаме
ги от тези налични, които имаме. Колеги никога не съм се сърдил като има работещи
предложения, разумни предложения отчетоха го тука хора които бяха дали предложения да
бъдат включени, но някакси така не е коректно да излезеш и да кажеш ми аз не го харесвам
този бюджет, най-малкото ми кажи за какво. Ние имахме предложения в такава и такава
насока, вие решихте че не е уместно, че не е необходимо да се прави е затова ние не искаме да
подкрепим въпросния бюджет. Това не е бюджета на кмет, това е бюджета на всички нас, това
е бюджета на община Дупница, това е бюджета на селата на община Дупница. Миналата
година получава село Яхиново сграда, която е изградило преди 40-50 години, минала там поразни други пътища станала станала собственост на коперация ние плащаме наем ок.
Направихме необходимо платиха се 90 000 лева село Яхиново има собствено кметство, две
села в Общината бяха без кметство, това не е ли срамно. Кмета да е наемник, да е на гости на
някой. Вече ги няма тези проблеми и Самораново и Яхиново, благодаря ви за Крайници ето
това беше много уместно без грам коментар с колегите решихме, че е разумно не решихме,
преценихме хайде така да го нарека да бъде решен и там проблем. ЕСКО договора сега как да
го обясня по-просто. Прокуриста, който всички избрахме, финансовото състояние на
общинска болница, което всички знаеме какво е. Заявява най-коректно може ли да направиме
един разсрочен план за погасяване, може ли да забавиме с погасяването на тези вноски. Какво
се очаква от нас да направиме? Да кажем не плащайте ги, да се явиме един кредитоискател, да
направиме едва ли не запор на сметките на болницата, защото трябва да платят сумата по
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обновяване на военна болница на този блок. Е няма как да го направя виждайки всички ние,
че там се прави нещо и се полагат усилия и ние решихме да положиме необходимите усилия,
дадохме тази възможност, няма лошо в това, ние сме едно семейство тази болница е общинска
болница на тази община. Ромските махали и регулацията на цялата община. Ако по някаква
причина някой е чул колеги какви коментари вървят с екипа, които работи по
общоустройствения план понеделник има среща за “Каваклия” подчертавам за ПУП на
“Каваклия” сряда е срещата с екипа за общоустройствения план. Има ситуации в които много
ти се иска само, че не става. Натура 2000 промени в закона за околната среда, всичките тези
съгласувайки се проточват неимоверно много изключително неприятно ми е това, което се
случва на територията на ромските махали, казвам го без грам притеснение, че това нещо е
болка, която не ми е приятно и искам лек. Тръгнахме пилотен проект за “Каваклия” ПУП
финансиран от една фондация, която ми каза кмета дайте ни ромски квартал, с който да
стартираме, най-лесно беше “Каваклия” всички знаем, че там е най-лесно, там нещата са в
доста напреднал етап т.е.това е стъпката според мен в посока, която трябва да бъдат
регулирани останалите ромски махали. Категорично съм на мнение ромска ли е, българска ли
е правилата са едни. Искаш да живееш, живей при тези условия, плащай това, което всеки от
нас плаща получава и това, което се полага. Така, че за автокъщи ли, за северна промишлена
зона там въпроса е категорично на етап решаване категорично. Външни инвеститори, какъв
външен инвеститор очаквахте да се появи в община Дупница, когато общината беше една
тъмна дупка, колегите от ляво много добре знаете външен инвеститор не идва на “белия кон”,
там където не знае утре какво ще се случи, ние бяхме в това положение пределно ви е ясно.
Това, което можеше да се направи и мисля, че вие сте тук и благодарение на вас се е случило
да облекчиме всякакви такси по процедури за инвестиции. Много разумно предложение
имаше от колеги за категоризиране на подобни инвеститори за още по-големи облекчения,
напълно съгласен, само че инвеститора иска благоприятна среда и квалифициран кадър. Как
да дойдеш ето има сред нас тук, които правят някакъв бизнес, как да направиш нещо като
няма персонал с който да го обезпечиш. Има представители на общинския съвет, които са
идвали с молба за съдействие на външен инвеститор, някой колега да е дошъл и да съм казал,
не имаме някакви съображения, моля ви се кажете, някой да е дошъл? Аз мисля, че такъв
човек няма да се намери включително и сега когато работиме за подмяна на водопровода по
селата. Идва Иван Ибришимов, кмете имаме възможност да помогнеме за едно село, имаш ли
нещо против? Ако искате попитайте го, предполагам знаете какво съм отговорил. Всеки,
който може да помогне, не крия че съм политически ангажиран, няма как да не съм знаеме
всички механизмът какъв е, но когато касае подобно нещо политика за мен няма. И няма да се
посвеня утре да кажа благодарение съдействието на д-р Ибришимов се осигури ресурс за еди
къде си. Да ние сме поели ангажимент аз персонално да осигурим за две максимум за три села
подмяна на водопровод, появява се човек от нашия град независимо от политическа
ангажираност, който казва мога да помогна, добре дошъл. Относно ски зона, само за ваша
информация първи етап по проучване на термални води на територията на община Дупница
приключи. Първа крачка, която отне близо година и половина. Банско е един пример как в
България нещата се случват много трудно, говоря за втората кабинка. Аз не казвам и никога
не съм си мислил, че Дупница може да бъде конкурент на Банско, Боровец или на когото и да
било, но Дупница има място на картата на туризма и Дупница вярвайте ще бъде там, така че
стъпките в тази посока понякога може да ги прескачаме, но не може, минават една по една.
Онзи ден с министъра на туризма г-жа Ангелкова имахме разговор отново по тази тема. 2015
година и беше даден ПУП т.е. предварителното проучване за даденост, бяха и дадени нашите
възможности, които имаме да търсиме помощ съдействие външни пазари и външни
инвеститори. Там интерес имат бъдете сигурни, но искат от нас даденост и за да не ви
отекчавам, ако някой има нещо да си добави да го каже аз не се сърдя, ако подобни
квалификации, които прави и д-р Соколов такъв бил бюджета, онакъв бил. Човек, който е
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правил бюджет тръгвайки да категоризира така мисля, че не е много коректен подчертавам,
имайки предвид че всеки от вас, ако не знае нека да си направи труда да провери какъв е бил
бюджета на община Дупница последните 10-15 години и да види в рамките на какви цифри се
движи, благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-н Чимев, други колеги. Ще използвам възможността, тъй като всеки от
изказващите се подчерта, че бюджета на община Дупница е политически акт напълно
нормално година на два избора във всяко едно от изказванията позираше и политически
мотиви, но по-важни са решенията, които взимаме, защото те трябва да бъдат реално в
интерес на гражданите с превматизъм от всички нас. Относно за бюджета голяма част от
колегите присъстваха на общественото обсъждане и хора в общината, които работят от
много години казват за пръв път за проявения голям интерес при общественото обсъждане и
другото, което беше важно много от предложенията на колеги общински съветници бяха
взети предвид и съответна дадена възможност всеки как вижда през неговия мироглед или
през партийната група някаква дейност да бъде подобрена. Много от колегите, които
говориха по темата засегнаха и темата за инвестициите. Аз мисля, че всички общински
съветници и този общински съвет и предния ние сме отправили посланията към реалните
инвеститори с гласуването на едни от най-ниските данъци и такси в България, нека не бива
да го забравяме и това нашите съграждани също сигурно го знаят. Това е много важно
послание към инвеститорите нали изброихме предимствата на община Дупница
териториално-географски, но също е важно и икономическата страна на този въпрос. Голяма
част от проблема, които се явява при заявен интерес от инвеститори г-н Пехливански за
някои така публично станали известни намерения, но големия проблем който се среща е
липсата на квалифицирани кадри, както знаете от миналата година в някои от гимназиите,
техникумите има дуално обучение и само за пример предполагам и г-н Павлов като човек,
който посещава Сапарева баня сега един от новите хотели е наел чуждестранни граждани да
работят в Сапарева баня поради липсата на квалифицирани кадри за туризма, доколкото аз
съм информиран знам 5 или 6, но чужди граждани, добре г-н Соколов аз не ви прекъсвах вие
говорите повече от допустимото време моля ви нека запазим взаимно уважение. Г-н
Пехливански много добре подчерта колко милиона са отпуснати на Дупница, колко на
Сапарева баня само, че в тази сметка не бива за забравяме че през миналата 2018 година една
голяма част от средствата които бяха необходими за ремонта, който в ж.к.”Бистрица” пак е
от държавния бюджет, значи това не бива да го забравяме, така че не са само тези 2 милиона,
а сравнявайки се аз мисля г-н Пехливански, че трябва да се сравняваме с по-големите
общини и визирам Кюстендил, сигурно знаете, че те бяха пропуснати в този списък и не бяха
получили нито една стотинка, но с много така усилия успяха и те да получат, но същата сума
2 милиона лева, така че нека да бъдем коректни, когато говорим с цифри и както г-н Чимев
подчерта 2011 година и не бива да забравяме тези 20 милиона задължения всички ние искаме
още от тогава да се инвестира и в Дупница и в селата, но тези средства трябваше да бъдат
изплатени за да може през 2018 година община Дупница спазвайки добра финансова
дисциплина да бъде извадена от общините със затруднено финансово положение, защото и
това е нещо, което инвеститорите гледат и това е иниджово за общината, защото по този
начин община Дупница в медиите присъства като община с положителни новини, а не като
община с нещо, което се случва в сектор, които нищо не иска да бъде за нямащи ток
общински учреждения, не получавани заплати с месеци, не г-н Соколов всичко върви
положително, но ако вие днес по някакъв начин сте станал с песимистични настроения може
би с определен поглед някъде, не мисля че някои от колегите изпитват същите чувства като
вас и за да приключа аз мисля, че гласуването на бюджета от всяка една политическа сила
след като е изразила своите мнения, въпроси, предложения един акт и към гражданите, които
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са ни избрали, защото това е една от най-важните докладни и т.е. подкрепата за бюджета
дава възможност на кмета, на всички нас да променяме това, което е възможно със стремежа
да бъде Дупница по-добро място за живеене, благодаря ви. Разбира се г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател ще взема повод от думите ви много реплики може да се
направят, но това което казахте, че тази година е година на два избора. На мен ми направи
впечатление, колко дал правителството на този, пък на другия, пък и те се уредили, пък и
Иван Ибришимов щял да помогне, пък и не знам си какво ето за хората не за тук. Докато тази
държава в тази държава някой дава, урежда, помага, аз уредих за болницата, аз дадох затова
нищо няма да се случи, докато няма ясни стандарти и нормативи. Пехливански се опита да го
формулира, но не можа. Преди няколко месеца, преди два месеца сдружението на общините
го каза по много точен начин. Не може издръжката за 97 хиляди километра национална
мрежа да бъде 10 пъти по-висока от издръжката на 200 хиляди километра четвъртокласна
мрежа, която обслужва общините, 10 пъти повече пари се дава за едно, трябва да има
стандарт. Колко субсидия се дава на тази община, колко на тази не дадох за това, уредих
онова, как точно Ибришимов ще помогне аз този механизъм не мога да го схвана, нали
извинявам се че ползвам имена и т.н., но това е ситуацията и второто нещо инвестиции
темата днес инвестиции и какво направихте вие за инвестициите, какво направихте за да има
инвестиции в Дупница? Ето ние предложихме инвестиционна наредба, предложихте коридор
№ 8, сега говориме, като говориме г-н кмет за автокъщите нямало инвестиции, няма
инвестиции, а автокъщите какво е? Една автокъща надвишава 1 милион, един милион е едно
с шест нули, как да няма инвестиции в Дупница само сега се строят три, какво направихме
ние, когато ви предложихме билбордове вие ми се смяхте и ме обвинихте в популизъм е
какъв инвеститор да дойде какво да дойде, да направиме корабостроителница, ако искате или
космодрум, тук ще дойдат автокъщи, вчера се хвалите, че 1% от колите били регистрирани в
Дупница еми помогнете на този бизнес, как да му помогнете, не се “чешайте” по главите,
като му направиме зона, като му включиме ток, вода това се нарича инвестиции, къде се
пресичат транспортните възли, приканих ли ви да помогнете за коридор 8, онзи ден
кюстендилските политици чакат да тръгне шосето Кюстендил, те се надяват благодарение на
коридор 8 да си оправят пътя до София. Какво направихме ние в Дупница? Нищо не
направихме, комисии щяхме да правиме, били сме във времена, където хората са ходили
разбирате ли ме, това е бъдещето на този град, когато се пресекат два транспортни коридора,
как да не ги направиме тези инвестиции, какво се случи вчера е Пловдив откриха завод, ама
направили зона, асфалтирали, вкарали ток и вода, значи много е хубаво, когато говорите за
инвестиции, ама не е лошо така и числа малко да вкарате нещо да го измислите. И само за
ромските квартали 2012 година ви попитахме за “Каваклия” това не е тема с която трябва да
се злоупотребява, но няма друг път и факт е, че дори самата фондация след това се появи
2014 година това е категоричен факт, че ние на правилния път сме били и сега г-н кмете
приемете най-добронамерената ми критика, обаче за n-път ще ви кажа нещо куца в етажите
под вас, не може един ПУП да се прави 5-6 години, конкретно за “Каваклия” нещо се случва,
не може не искам да правиме проучване не е необходимо просто като съвет го приемете
включително и в контекста изказването на някой колеги и включително по отношение на
инвестициите, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, г-жа Симова за изказване.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
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Аз предлагам да прекратим дебатите, всички разбрахме предизборната кампания вече
е започнала, когато се прави бюджет, бюджета трябва да бъде нещо реално, не пишем в
приходната част печалба от лотарията, от търкане на билетчета или нещо такова, трябва да
бъдат реални нещата, бюджета за мен е съвсем реално нещо, така че няма какво да
дебатираме повече и моля ви да прекратим.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Симова, постъпи процедурно предложение за прекратяване на
дебатите.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
3

Преминаваме към гласуване на докладната записка. Г-н Илиев моля ви за
въодушевлението след това извън зала и да преминем към гласуване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
против
13. Ивайло Валериев Петров
против
14. Георги Асенов Пехливански
въздържал се
15. Асен Сотиров Илиев
против
16. Златко Пламенов Славев
въздържал се
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
отсъства
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
отсъства
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
за
30. Пламен Петров Соколов
против
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31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
4
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344/2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за
2019 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския
дълг, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 2
1.
Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2019
година, както следва:
1.1 По приходите в общ размер на 32 314 084 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 18 209 984 лв.,
в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 17 773
960 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 436 024 лв., финансирани със
същата сума, съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 14 104 100 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2, в това число са включени:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 7998000 лв., от тях:
1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2820000 лв.
1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1434500 лв.
1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3068500 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на
675000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 3348600 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2498700 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегопочистване 144600 лв.
1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 705300 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 3167703 лв.
1.1.2.4. Финансиране -410203 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по
дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни
остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
1.2. По разходите в общ размер на 32 314 084 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 18 209 984 лв.
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1.2.2. За местни дейности в размер на 14 104 100 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата
дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 399 500 лв.
1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на 410203
лв.
2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2019 г. по Приложение
№ 4.
3. Приема инвестиционната програма за 2019 година /поименен списък на обекти/ в общ
размер на 3914629 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на
финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ
размер на 705300 лв. съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.
3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи
могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа
инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и
техническа инфраструктура.
4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 15676000 лв. по прихода и 15676000 лв. по разхода, съгласно Приложение № 6. В
горната сума са включени 15130000 лв. капиталови разходи по СЕС.
5. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. за възнаграждение в делегираните от
държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”,
“Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура,
религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по
Приложение № 2. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на
общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни
стандарти и според предоставените бюджетни кредити.
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 7000 лв.
6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 53000 лв., от тях
2000 лв. помощи за погребение, 26000 лв. по програма “Инвитро”, 15000 лв. други помощи за
социално слаби жители на общината, 1000 лв. за организацията на слепите в гр. Дупница, 9000
лв за даровити деца.
6.3. Субсидии и целеви разходи за :
6.3.1. Читалища 370110 лв., определени в общ размер за 39 субсидирани бройки,
според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.
6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на
територията на община Дупница 57000 лв. За културни мероприятия и празници 90500 лв.,
планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.
6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 195000
лв., от които, по ред и условия, определени в наредба на ОбС – гр. Дупница 90000 лв., целево
за ФК „Марек 1915” 75000 лв. и ВК "Марек Юнион-Ивкони" 30000 лв.
6.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в
малките населени места 30000 лв.
6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на
принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано
предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да
договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с
нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на
общинския бюджет.
7. Приема следните лимити за разходи:
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7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че
са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните
разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са
планирани.
8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които
имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в
организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на
100% от действителните разходи.
8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава
поименен списък по т.9.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021
г., съгласно Приложение № 8.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 9.
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година, в размер на 1 800 000 лв. в
това число краткосрочен/овърдрафт кредит 500 000 лв. и дългосрочен дълг 1 300 000 лв.
(Фонд ФЛАГ). При внасяне на предложение за поемане на дълг, максималният размер на
новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от
Общински съвет – гр. Дупница решение.
11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 година не се предвиждат.
При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Дупница.
11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по
облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд “ФЛАГ” и общинските
гаранции към края на 2019 година, в общ размер на 5 500 000 лв.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2019 г. в размер на 3500000 лв., но не повече от правилото наличните към края
на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 година в размер на 12000000 лв., но не повече от правилото наличните към
края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2019 година в размер на не по-малко от 65% от общия размер на
просрочените задължения към 31.12.2018 г., или не по-малко от 800000 лв.
15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда
да бъдат събрани през 2019 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията,
или 105000 лв.
16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат
отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите
по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2019 г.
17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Поддържане чистотата на
територии за обществено ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност
„Чистота” в съответствие с ЕБК за 2019 г. В разходите на тази дейност са включени както
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и премахване на
нерегламентирани сметища.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:
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18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности
и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или
друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи по т.1.2. от настоящето решение.
18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства.
19. Общински съвет гр. Дупница възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и
конкретните им права и отговорности.
19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина
или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото
преустановяване.
19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата
бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения
произтичащи от нормативен акт.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за
местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със
сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално
съфинансиране.
20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на
Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на
авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.
20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от
ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен
заем от централния бюджет.
20.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се
нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните
финанси.
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20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в
т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен
заем от централния бюджет.
21. Общински съвет гр. Дупница упълномощава кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и
за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до
31.03.2018 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да
финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от
допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2018 г.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 10.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Разбира се г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Председателя се разсейва, благодаря ви колеги гласувах против, защото с едно
изречение останах с впечатление и считайки бюджета, че бюджета е софра на която се
раздават обществени поръчки, а няма идея за живот. Гласувах против, защото по моята
човешка философия в центъра на бюджета г-н Чимев влязохме за точност в диалог и затова
си позволих да бъда толкова критичен и затова мога да кажа и край, бих поставил човек, а
вие с цялото ми уважение сте поставили обществената поръчка процедурата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря колеги преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в
полза на МОСВ, УО на ОП „Околна среда 2014-2020”, обезпечаваща авансово плащане по
договор № №BG16M1OP002-2.002-0008-С01 от 18.12.2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020. /вх.№ 34/ 15.01.2019 г./, нека чуем
становището на икономическа комисия г-н Костадинов, положително благодаря ви г-н
Костадинов, колеги имате възможност за изказване по докладната записка, не виждам
желаещи, г-н Чимев заповядайте извинявам се.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Искам за тези, които слушайки преди изказването на г-н Тасков са останали с някои
така неясноти или някои въпроси. Криене на информация тук може би трябва да благодарим
на една наша съгражданка не я виждам, една колежка която точно такава публикация беше
пуснала и за разлика от мен като кмет предполагам и от вас като общински съветници, които
внимават какво говорят и как го казват явно на някои колеги и от медиите, ама безхаберно
какво пишат и за какво го пишат. Кое е тайното? Че декември месец кметовете на общини
Дупница, Сапарева баня и Бобов дол бяха поканени да подпишат договора при министъра на
околната среда. За ваша информация колеги да ви припомня с решение 32 от 31.03.2017
година нашия общински съвет реши да се възползва от тази възможност за безвъзмездно
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финансиране по изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации. Същата година
октомври месец по скоро май на 26.05. с решение №78 пак на нашия общински съвет ние
подкрепихме споразумение с общините Бобов дол и Сапарева баня за подписване на този
договор. Направих си труда да помоля колегите от общински съвет да ми предоставят и
протоколите на които учудващо благодарих тогава и сега благодаря това е разума, всички
единодушно имате четири човека въздържали се по първо решение, по второ само
отсъстващи всички “за” т.е. давайки си ясната сметка, че това е нещо, което трябва да бъде
направено безспорно трябва да бъде направено единствения наш избор беше да ползваме ли
безвъзмездно финансиране или да се направим на не знам какви да го отхвърлим и после да
търсим ресурс за осигуряване на това финансиране т.е. кое е тук скришното. Скришно няма,
всичко е явно. Втория момент никога не съм се отричал от това, което съм казвал.
Потвърждавам пред микрофон и пред всички вас бях казал също на нашите съграждани от
село Джерман, че ако има и една причина която да налага спирането на това нещо на този
процес, аз бих го подкрепил. Първо жалене на ОВОС от 2012 година, ако не бъркам или 2013
година началото, чакахме две години да мине през три инстанции, при ясно дадени указания,
че имаме право на предварително изпълнение, ако иска община Дупница може да стартира,
съдебните жаления не са проблем. Тогава в ощърб в интереса на община Дупница аз до
последна инстанция, докато не бъде потвърдена ОВОС община Дупница няма да иницира
подобно нещо, мина и това, колеги в крайна сметка общинска администрация и кмета е да
изпълнява по някога и не популярни неща. И в случая докладната, която е внесена тя не е
нищо друго, а получаване на 1% от такава установената сума по изграждане това в
въпросната докладна. В нея няма нищо ново, няма нищо тайно, няма нищо потайно има 1%
от сумата, която е по проект ваша информация само, благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев, други колеги г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви г-н Председател, първо г-н кмете изпреварихте ме исках да изчета точно
решението от 26 май, Йордан Димитров”за”, Емил Гущеров”за”, Даниела симова”отсъства”,
Димитър Крекманов”за”, Емил Станкев”за”, Йордан Никулчин “отсъства”, Асен Пилев”за”,
Йордан Йорданов ”за”, Виолета Инкьова “за”, Дилиана диканска “за”, Матей Попниколов
“за”,
Станислав
Павлов“отсъства”,
Ивайло
Петров”
отсъства”,
Георги
Пехливански”отсъства”,
Асен
Илиев
”за”,
Златко
Славев”за”,
Костадин
Костадинов”отсъства”, Иван Раков”за”, Георги Георгиев”за”, Лорета Николова”за”, Ивайло
Шаламанов”за”, Спас Андреев”отсъства”, Емил Христов”отсъства”, Павел Коларски”за”,
Георги Райнов”отсъства”, Славчо Павлов”за”, Христо Михалчев”за”, Кирил Кирилов”за”,
Крум Бонев”за”, Пламен Соколов”за, Виолета Зашева”за”, Йонко Гергов”отсъства”, Иван
Танев”за”. Само защото, това към хората от Джерман очевидно и аз това попитах, когато
Тасков ми звънна какво ще се промени, ако днес гласуваме щяло да бъде знаково и да дадем
знам, какъв знак ще е да не вземе общината 77 000 лева субсидия, първо дето се казва тя ще
се справи без тези 77 000 лева, но защо да не ги вземе след като проекта е одобрен и тук
голямата новина е, че проекта е одобрен и наистина г-н кмета може би в тази връзка повече
публичност нямаше да бъде лошо, най-вече защото това е наистина сериозна новина след
като тези пари ще се отпуснат за община Дупница и ще се направи такава сепарираща и
компорираща площадка това предопределя възможността след това от сепарираните
отпадъци общината да придобие значителен финансов ресурс, когато се коментираше депото
се говореше за суми вече не помня, но доста сериозни. Тук обаче големия въпрос какво се
случва с клетката на депото им аз мисля вие трябва така да се каже да дадете някаква
информация, защото отдавна е коментирана тази тема, а видя се задълженията отчислени
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към 31.12.2018 година са над 5 870 000 лева т.е. какво се случва там по отношение на
процедурата, по отношение на възможностите за финансиране и кога очаквате да започне
строежа на депото на самата клетка, защото Благоевградското депо вече го завършват, ако не
са го завършили, така че използвам случая да ви попитам наистина какво се случва и кога
може да очакваме започване, защото така или иначе отчисленията са огромни, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, да г-жа Подгорска да даде малко повече яснота по
поставения въпрос, заповядайте.
Г-ЖА ЕЛИ ПОДГОРСКА – Н-к отдел СПЕНМФ:
Добър ден на всички, по отношение на възложената обществена поръчка всъщност
общински съвет Дупница взе решение с което се възложи обществена поръчка от 6-те
общини членки на регионалното сдружение. Към настоящия момент имаме разработен
комплексен инвестиционен проект. Комплексния инвестиционен проект съдържа подробен
устройствен план извън подробния устройствен план има работен проект с клетката на
депото. С оглед спецификата на самия проект процеса на съгласуване продължи малко подълго и всъщност и към настоящия момент работния проект е на етап съгласуване, а
подробния устройствен план е внесен в Министерството на земеделието и храните,процедура
за преотреждане на земеделски земи, това е по отношение на клетката на депото. Другото не
знам дали кмета съм го запознала не си спомням решение на управителния съвет на
предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда от края на
миналата година казва че предприятието ще финансира изграждането на регионални депа,
които са останали…, смятам чисто процедурно разрешение за строеж може да имаме към
средата на годината в най-лошия случай, защото има такива тежки процедури като
преминаване през автомагистрала, главен път, които минават по специални закони и има
нормативни определени срокове, които не можем да пренебрегнем.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Подгорска за отговора на поставения въпрос, други колеги г-жа
Симова заповядайте.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
Аз искам да благодаря на г-н Костадинов, тъй като предизборната кампания вече
започна, тъй като прочете списъка кой как е гласувал и да кажа на жителите на село
Джерман, че тези които са им обещали да ги подкрепят всички са отсъствали от зала.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмете, общински съветници това, което искам да спомена е по-скоро нещо като
препоръка имайки предвид тревогите на жителите на село Джерман. Тях не ги интересува
моментното състояние на проекта, интересува ги евентуалната бъдеща експлоатация дали би
била опасна за тяхното населено място. Това очевидно за мен е, че има някаква, че куца
някъде комуникацията и има ли някаква възможност да провериме тази комуникация и да
гарантираме един последващ контрол на правилната експлоатация на това депо, което така
или иначе ще се състои и изгради. Има ли възможност да се създаде някакъв режим на
обществен контрол на тази цялостната дейност, на това от къде ще минават камионите, ще
нанасят ли щети, периодично да се извършват проверки от граждани ли, било то и от
общинския съвет за правилната експлоатация, за да имаме гаранция ние, че този проект това
сметище, това не е сметище няма да бъде опасността в която ни убеждава г-н Тасков и аз
силно се надявам, че неговите думи не трябва да бъдат реалност, защото това което каза той
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е вярно нали това би било една трагедия за цялата община в тази връзка има ли някаква
възможност и препоръката ми, да има по-добра комуникация за да имат гаранция жителите
на село Джерман, че това ще бъде едно екологично място.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов, други изказвания няма и преминаваме към гласуване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
против
13. Ивайло Валериев Петров
въздържал се
14. Георги Асенов Пехливански
въздържал се
15. Асен Сотиров Илиев
въздържал се
16. Златко Пламенов Славев
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
отсъства
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
въздържал се
23. Емил Иванов Христов
отсъства
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
отсъства
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
въздържал се
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
отсъства
30. Пламен Петров Соколов
против
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

18
2
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0008-С01 от 18.12.2018 г., сключен между
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Община Дупница, Община Сапарева баня, Община Бобов дол и Министерство на
околната среда и водите, Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020”, Главна дирекция „Оперативна програма “Околна среда”,, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 3
Общинският съвет Дупница:
1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и
водите, Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Главна
дирекция „Оперативна програма “Околна среда” за сума в размер до 77 162,99(седемдесет и
седем хиляди сто шестдесет и два лева и деветдесет и девет стотинки), представляващи 1%
(един на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0008-С01 от 18.12.2018 г., със срок за
предявяване за плащане – до 18.05.2021 г. (срока за извършване на окончателно плащане по
проекта), като при необходимост да подпише Запис на заповед както следва:
Запис на заповед в размер на 1% или 77 162,99(седемдесет и седем хиляди сто
шестдесет и два лева и деветдесет и девет стотинки), от стойността на предоставената
безвъзмездна финансова помощ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
№BG16M1OP002-2.002-0008-С01 от 18.12.2018 г. със срок за предявяване за плащане – до
18.05.2021 г. (срока за извършване на окончателно плащане по проекта).
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16M1OP002-2.002-0008-С01 от
18.12.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на околната среда и водите,
Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Главна дирекция
„Оперативна програма “Околна среда”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж. Костадин Костадинов –
общински съветник, относно Приемане на Правилник за условията, реда и критериите за
предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията
на община Дупница с вх. № 704/ 19.12.2018 г.
Колеги нека чуем становище на икономическа комисия. Благодаря колеги и на
образователна комисия в зала ще бъде изразено, колеги имате възможност за изказване по
докладната записка.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Приемането на този правилник, но ми се струва, че в някои от сроковете ще се получат
разминавания. Сесиите за приемане на проекти се осъществява както следва – сесия 1 краен
срок за подаване 31 януари, може би трябва да има едно изключение за тази година, тъй като
най-накрая стават тези неща в параграфите, обикновено там стават врътките.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пехливански не се съмнявайте, че г-н Костадинов се е подготвил и всичко така е
правилно, други колеги по темата г-н Гергов заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Благодаря ви колеги.
Правните основания обаче за приемане на докладната трябва малко да ги пипнеме.
Нека се чете въз основа на гореизложеното на основание чл.21 ал.2, чл.21 ал.1 точка 6 и
точка 23 ЗМСМА във връзка чл.27 ал.4 ал.5 от ЗМСМА и чл.76 ал. и чл.79 от
административно процесуалния кодекс във връзка с чл.8, чл.11 ал.3 от закона за
нормативните актове предлагам общински съвет Дупница да вземе следното предрешение и
т.н.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Само ще ви помоля още веднъж да ги изчетете тъй като….
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Не няма нужда уточнили сме ги.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов преди да ви дам думата постъпи процедурно предложение
от г-н Йонко Гергов за промяна в мотивите в решението.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, аз първо
не съм на ясно каква е тази ОДБ, знам коя е обаче ЕНП ми говори Европейска народна
партия, там е примерно ние от Герб сме там е Европейската народна партия. Ние ще
подкрепим докладната на Костадинов. Аз за себе си оставам със съмненията, че тази наредба
или правилник е взаимстван от една община кмета на която е в управлението на нашата
партия, това само мое съмнение иначе нашата група ще подкрепи така предложената
докладна, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов, други колеги по темата. След бурните дебати по докладната,
г-н Соколов…., благодаря аз мисля че по последни изследвания, които и по националните
телевизии се казват, да доста от населението така има нужда от профилактични прегледи да
разбира се и аз така го казвам. Преминаваме към гласуване на докладната записка.
Преминаваме към гласуване.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
против
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

21
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21 ал.2, чл.21 ал.1, т.6 и т. 23 ЗМСМА във връзка чл.27
ал.4 ал.5 от ЗМСМА и чл.76 ал. и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, във
връзка с чл.8, чл.11 ал.3 от Закона за нормативните актове, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 4
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Общински съвет Дупница приема Правилник за условията, реда и критериите за
предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията
на община Дупница, съгласно приложения проект и мотиви.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Ще помоля колеги за още малко търпение след малко ще вземем почивка, нека да
преминем към друга важна докладна. Преминаваме към следваща докладна записка от инж.
Костадин Костадинов – общински съветник, относно Приемане на Наредба за условията и
реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на община
Дупница с вх. № 705/ 19.12.2018 г. Докладна записка от Костадин Костадинов, Иван Раков,
Георги Георгиев, Йонко Гергов, Иван Танев и Любомир Георгиев общински съветници от
групата на ОДБ в Общински съвет - Дупница. Нека чуем становището на икономическа
комисия положително благодаря г-н Костадинов, на спортната г-н Павлов не го виждам
колеги от спортната в зала ще бъде изразена, благодаря ви г-н Шаламанов, колеги имате
възможност за изказване по докладната записка, заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги предната докладна правилника, който
гласувахме преди малко има две разлики със сегашната докладна иначе те са кажи речи
смисъла е еднакъв, смисъла е да предизвикаме обществен интерес да се провеждат културни
и спортни мероприятия в Дупница. Как може да предизвикаш интерес с моркова, нали като
кажеш, че има едни пари които могат хората да кандидатствам и да ги усвоят и хората
личния интерес, личната инициатива движи колелото на успеха и на икономиката и въобще.
В тази докладна разликата обаче с правилника са две. Първо с бюджета, който гласувахме
има специално определени средства за култура и тези средства за култура и тези средства за
култура се обезпечи правилника. Относно тази наредба обаче в бюджета няма предвидени
пари за спортни мероприятия и затова предупреждавам, че е възможно дето се казва тази
календарна година, ако разбира се кмет или съвет не реши друга някаква актуализация за
сега пари осигурени за тази наредба няма, това е първото и второто по отношение г-н
Пехливански, че е прочел за разлика от други колеги, които никога не ги чухме за четири
години да кажат едно число, иначе са така активни, за съжаление обаче тази наредба
наистина няма да може, защото г-н Пехливански и колеги внесохме наредбата много рано, но
поради времето необходимо и т.н. в раздел в преходни и заключителни срока за
кандидатстване за 2019 година е до 15 януари. Очевидно няма да може да бъде спазени и
затова ще помоля юристите, ако е възможно в раздел 8 преходни и заключителни какво може
да се направи по въпроса. Редакционно, ако може да се поправи примерно да стане до от 15
януари да стане 15 март. Това няма да противоречи на закона.
Искам да предложа г-н Председател в раздел 8, параграф 3 се променя вместо „до
15 януари“ да стане „до 15 март“.
Уважаеми колеги,
Уважаеми експерти,
Уважаеми г-н кмете.
Това съм го казал най-малко 10 пъти, ще го кажа и днес. Има мероприятия културни,
спортни…вчера прочетох на стената на един вече приятел един цитата на Чърчил, който по
време на войната му казали да орежат парите за войната. Той казал „ За какво воюваме ако
няма да имаме култура“ та заимствам този цитат и благодаря, че го е посочил. Какъв град
сме ако няма мероприятия спортни. Не казвам, че това е панацея. Това е само стъпчица,
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стимул да. Блок от стимули трябва да се направи, за да се върне ако…били сме и спортен лъв
и спортен тигър. Аз знам усилията, които полага ръководството.
Бюджета мина, но знаете имаше въпроси за Марек и футболния клуб, дали да не стане
общински този клуб, дали значително да не …незнам културната дума на циция…вие не
искате да давате,но може би субсидията да се увеличи значително за тия неща.
Благодаря, че приехте правилника, надявам се да подкрепите предложението
докладната записка за спорта. Взаимствал съм я това е верно от Бургас съм я взаимствал.
Сега пуснах две, които са точно едно към едно…има малки разлики…в броя на комисията
само и само да не кажете малка е, голяма е…черна е, бяла е и т.н. пък да видим…действаща
е..може и да бъде допълнена, но първа стъпка.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов.
Още една процедура от г-н Гергов и ще ги гласуваме двете.
Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
В допълнение на това, което каза колегата Костадинов в Приложение 3 трябва да
поправим една техническа грешка един пропуск. Не сме зачеркнали община Бургас, трябва
да е община Дупница. Във връзка с правните основания за приемане на Правилника трябва
да се чете“ въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА“ натам текста е същия. Предлагам с едно гласуване да приемем тези
предложения.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Нека гласуваме двете процедурни предложения от г-н Костадинов и г-н Гергов. Личи
си, че г-н Йорданов и г-н Пехливански са чели обширно докладната записка. Показаха
умения по тази докладна…
Преминаваме към гласуване на процедурните предложения г-н Костадинов и г-н
Гергов.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

Приема се предложението.
Преди да дам думата на г-н Павлов, другия колега Павлов нещо се случва зад вашия
гръб като бяхте излезли…дали имате нов член в групата…
Г-н Павлов заповядайте.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Г-н кмете.
Искам да взема отношение по докладната на г-н Костадинов и да го поздравя за
отношението му към спорта. Ние подкрепяме тази докладна, която регулира реда по който
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може да кандидатстват клубовете, но ние в комисията по спорт сме коментирали много пъти
този проблем и ни се иска, което съм сигурен, че в бъдеще ще се случи, че ние трябва да им
дадеме стимул на клубовете да се възползват от това, което предлага г-н Костадинов.
Ние също сме внесли предложения за промени в Наредбата, касаеща финансиране на
спортните клубове. Мисля, че в бъдеще ще бъде наложено и друго предложение от нас
бъдещото разпределение на субсидиите за клубовете да бъде индексирано с определен % ако
те заявят провеждане на спортно мероприятие по Наредбата и по този начин общинската
субсидия, която получават да бъде увеличена. Дали ще бъде с 1 %, но то ще бъде един
стимул клубовете да провеждат мероприятия и спортната зала да се превърне в това, което
реално и е функцията и да бъде полезна за целия град.
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Искам да ползвам повода за докладната, за да кажа две приказки по двете теми. За
култура уместна забележка имаше относно стойност за издръжка на театъра от г-н
Костадинов. Само , че ние не си даваме сметка, че издръжката на едно такова нещо на една
такава дейност не може да бъде измерена точно приход, разход. За да реализират някакви
постановки, които трябва да бъдат играни на наша сцена е необходимо заплащане по
веригата за сценарист, режисьор…на музика и т.н. когато залагаш в една програма за сезон
2-3 постановки обезпечаването няма как да бъде направено извън помощта на общината. Със
сега изпълняващия длъжността г-н Балабанов имахме разговор преди 2 седмици в посока
промяна функционирането като цяло на тази трупа. Една програма, която да бъде подбрана
за да удовлетвори интересите на нашите съграждани. Има и от ненова страна инициативи,
които с драго сърце бих приел. За ваша информация предстои една външна постановка и
аргументите, че цени в порядъка на 10 лв. били непосилни в момента цената на билета е 18
лв. и билетите приключиха за 2 дни. Интереса се провокира от качеството на това, което
предлагаш.
По повод на киното. Отколешна идея, пробваха се 1-2 варианта летно кино на парка,
закупуване на техника с цел ползване на театъра, не работи.
Сега има една стъпка дано да е във верна посока сградата на ДНА. Постъпката е в
посока сградата да бъде извадена от активи на МО и прехвърлена на общината с цел
възстановяване на това действащо кино. Спорта. Ще ми позволи г-н Илиев забележка.
Гласуваме „против“ бюджета. Вие имате отношение към спорта, как да приемам това нещо?
Нямам против коментари и на Христо Михалчев и на други колеги. Аз също имам
претенции за разпределяне на този ресурс. В понеделник бяха действащия президент на
футболния клуб с изп.директор и треньора на един дълъг разговор. Моят въпрос беше
давайки общината ресурс какво получаваме? Идеята на финансиране от общински бюджет е
развитие на масов и детски спорт. Идеята е подпомагане на спорта не издръжка. Ако някой
не е разбрал да го кажа по-ясно. Общината няма идеята да е собственик на клубове, които да
издържа, имайки предвид, че тази дейност не е никак евтина. Примери хиляди. Няма такъв
вариант. Ние може да подпомагаме. Паризов ми задава въпроса аз мога ли да се откажа.
Всеки има право. Футбола е тема по която всеки от нас има…позиции.
Миналата седмица идва двукратния олимпийски шампион Назарян. Говорихме още
като бяха Дани Александров и Кирчо Милов за провеждане на сериозен турнир по борба в
Дупница. Ако щете вярвайте като ми каза искаш ли да прехвърлиме Никола Петров да го
правиме в Дупница не съм си и помислял за такова нещо. Отидохме видя залата каза
перфектно е. три тепиха и правиме турнир слънце. Само със срока ми се струва, че е
некоректно. Ицо излезе знае миналата година като искахме да правиме Балканско в Дупница.
То се знае, че ще има, но въпроса е да пребориш конкуренцията и да го докараш дотук. Не
може да заяви провеждане на конкретно мероприятие на този етап. Но о,кей това не ни пречи
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никой не би отказал. Миналата година направихме опит с колоездачния критериум в града и
колоездачна обиколка на общините Дупница и Сапарева баня. За мен изненадващо добре
протече, провокира. Ние трябва да сме град, който да спазва традиции да привлича такива,
които имат интерес да правят разни ретро паради…други състезания нямам против. След
като това е интереса на нашето общество нека да го има.
Наистина спортните клубове в града трябва да бъдат по-активни. Говориме с Любчо
Ганчев претенции за добър клуб по тенис на маса. Айде да направиме в града едно
състезание бе. Ицо Михалчев о,кей нека да се прави. Всеки вариант е добре дошъл. Аз
мисля, че проблема с 4 – 5 000 толко струва. Това е добре за града. Вкарваш в града публика,
състезатели…
/ обаждане от място /
Отиват за ученическите състезания. Асене чудесно.
/ обаждане от място /
Г-н Павлов е тук. Много добре знае с кой бяхме горе на откриване. Да не четеме като
дявола евангелието, това дето ни харесва. И у-ще „Евлоги Георгиев“ и гимназията за топлата
връзка финансово съдействие имате от общината не малко. Оборудването на
новоизградената част в у-ще „Евлоги Георгиев“ е изцяло със средства на общинския
бюджет.проектирането, таксите за приемане, които не бяха никак малки бяха опростени. За
гимназията в момента е по същия начин. Казваме това,което е било в обема който е бил. За
всяко училище това ще бъде направено.
Цитирайки д-р Ибришимов народен представител от този град. Народните
представители на този град и г-жа Чеканска и д-р Ибришимов нали това им е работата да
помагат на този град. Това, че някой от тях е съдействал няма лошо.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Само два въпроса.
Смисъла на нашето предложение не е некой да си урежда пари чрез наредбата. Ние
споделяме принципите на равните възможности а не равно разпределение.когато някой е
уредил за някъде е взел от някой друг. Когато червените уреждат за червените вземат от
сините и обратно. Когато сините уреждат за сините вземат от червените. Едните пищят, че не
им дават другите се хвалят, че са дали.
Трябва да има точни и ясни стандарти. Аз не очаквам да ме разберете г-н Илиев найдобронамерено. Затова има леви, десни, центристи и т.н.
Г-н кмете две думи по отношение на казаното от вас.
Първо като споменахте театъра. Казах го в контекста, че има звена…музея…където
според мен…разходите значително са се повишили…не коментирам не съм наясно.
Когато иронизирам състезанието по офроуд си спомням, че ние ходихме в компаниите
късна есен когато те формираха рекламните си бюджети за следващата година и давахме
нашите заявки. Същото е горе долу смисъла на тази наредба. Тези които са професионалисти
като македонеца, който споменахте те знаят тези неща. Само че това е свързано и с
експертите от общината. Те също имат огромно значение и с хората от културата да го
брандират, да го презентират, да го отразят това е. тогава нашият град се превръща в
привлекателен център. Тези пари се възвръщат чрез инвестициите...
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
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Благодаря г-н Костадинов.
Процедура г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Процедура кратка.
Г-н Чимев ще ви помоля от сърце ви моля. Ще задам въпроса към себе си, за да
уточниме. По някакъв начин във вашия предишен или сегашен мандат аз ползвал ли съм
обществена поръчка към общината или подизпълнител на някаква дейност? Не. Аз казвам не.
Уважаеми г-н председател, моля ви за процедура. Когато коментират определени
хора, че тоя донесъл, ония донесъл дайте един път завинаги да изясниме…някой от нас
възползвал ли се е в такова качество, за да няма двойнствен стандарт …възползвал ли се е от
присъствието си тук и дайте да го изчистиме. Идва края на мандата. Да изчистиме въпроса….
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря .
Колеги, има предложение за прекратяване на дебатите.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се предложението на г-н Гергов.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
отсъства
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
отсъства
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
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25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.76, ал.3 и чл.79
от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.8 и чл.11, ал.3 от Закона за
нормативните актове и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 5
Общински съвет Дупница приема Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на община Дупница,
съгласно приложения проект и мотиви.
***

***

***

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Обявявам 20 минути почивка.
***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги проверка на кворума. В залата присъстват 22 общински съветника. Имаме
необходимия кворум и продължаваме нашата работа.
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница. / вх.№ 06/ 09.01.2019 г./
Имате думата.
Г-н Гергов заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Искам да направиме едно допълнение в правните основания, допълваме т.6: а
именно става: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
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Колеги да гласуваме промяната в правните основания направени от г-н Гергов.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Преминаваме към гласуване на цялата докладна записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 184, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 6
1.
Общински съвет Дупница приема Наредба за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Дупница.
2.
Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите дейности по
прилагане на Наредбата.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Промяна на наименованието на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр.
Дупница в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница. / вх.№ 12/
14.01.2019 г./
Становището на комисията по образование г-жо Инкьова.
Положително.
Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма такива.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 312, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл. 312, ал. 1, чл. 311, ал. 2, т.1 и чл. 31, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 7
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за промяна на наименованието на Средно
училище „Св. Паисий Хилендарски”, с адрес: град Дупница, ул. „Страхил войвода” №5 в
Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски”, с адрес: град Дупница, ул. „Страхил
войвода” №5 от учебната 2019/2020 година;
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия пред
съответните органи по изпълнение на промяната в наименованието на цитираното училище.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера
на местните данъци на територията на община Дупница /Наредбата/. / вх.№ 13/ 14.01.2019 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
отсъства
13. Ивайло Валериев Петров
отсъства
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
отсъства
16. Златко Пламенов Славев
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
отсъства
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
отсъства
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
за
30. Пламен Петров Соколов
отсъства
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 8
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на община Дупница, както следва:
§1. Изменя се и се допълва чл.7:
В ал.1 като след думата сгради се поставя запетая и се добавя „самостоятелни обекти в
сгради“ и след Закон за устройство на територията се добавя „и след промяна на
предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“.
В ал.4 се добавя следното съдържание: „Не се подават данъчни декларации за облагане
с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда
на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на
новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите
по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по
образец, определен от министъра на финансите.“
Създава се ал.5 със следното съдържание: “Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден
или безвъзмезден начин по раздел трети глава първа от ЗМДТ.”
Създава се ал.6 със следното съдържание: “За новопостроен или придобит по друг
начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по чл.14 ал. 1 от ЗМДТ
предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи
значение за определянето на данъка.”
Създава се ал.7 със следното съдържание: “При преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при
промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно
задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по чл.14 ал. 1 от ЗМДТ.”
Създава се ал.8 със следното съдържание: “При придобиване на имот по наследство
декларацията по чл.14 ал. 1 от ЗМДТ се подава в срока по чл. 32 ал.1 от ЗМДТ. В случай че не
е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на
срока по чл. 32 служителите по чл. 5, ал. 1 образуват партида за наследения недвижим имот
въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.”
Създава се ал.9 със следното съдържание: “Не се изисква подаване на данъчна
декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са
удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската
администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на
имота.”
В чл.10 се създават:
Ал.3 със следното съдържание: “За новопостроените сгради или части от сгради се
дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.”
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Ал.4 със следното съдържание: “При прехвърляне на собствеността на имота или при
учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото
на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването,
освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.”
Ал.5 със следното съдържание: “Завършването на сграда или на част от нея се
установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване,
издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а,
ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.”
Ал.6 със следното съдържание: “Данъкът по чл.7 ал. 1 се дължи и в случаите, когато в
двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок
от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.”
Ал.7 със следното съдържание: “Обстоятелствата по чл.14 ал. 5 от ЗМДТ се
установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на
данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от
уведомяването.”
Изменя се и се допълва чл.19. Създава се ал.3 със следното съдържание: “В случай че е
установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се
прилагат и данъкът, определен по чл. 15 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за
периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.”
Изменя се и се допълва чл.20 като след “ЗМДТ” се добавя “или предоставената
служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.”
Изменя се и се допълва чл.30 като съществуващият текст става ал.1 и се създава ал.2
със следното съдържание:” На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на
данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък
и го съобщава на всеки наследник или заветник.”
Изменя се и се допълва чл.37
В чл.37 ал.2 изречение първо текстът “след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от
Закона за местните данъци и такси” се заличава.
Създава се ал.3 със следното съдържание: “В едномесечен срок от получаване на
уведомление по чл.50 ал. 1 от ЗМДТ служителите по чл.5 ал.1 определят годишния данък за
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите
имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка, и уведомяват
данъчно задължените лица.”
1. Допълва се чл.40 ал.6 със следното съдържание: „За превозните средства, на които е
прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на
регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство
регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното
звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба
моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване
за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и
представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.“
2. Изменя се и се допълва се чл.40 ал.7 изречение второ като придобива със следното
съдържание: „Заплащането на данъка се удостоверява с:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната
система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни
средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в
изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или
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б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“
Изменя се чл.41 ал.1 като съществуващите текстове се заличават и придобива следното
съдържание: „За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не
повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се
определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство
на автомобила, по следната формула:
ИмК = С kW x Кгп,
където:
С kW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, както
следва:
а) до 55 kW включително - от 0,40 за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - от 1,23 за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 за 1 kW;
е) над 245 kW - от 2,10 за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на Коефициент
производство, включително годината на
производство
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на
автомобила, както следва:
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория, с екологични
категории "Евро 1" и "Евро 2"
1,10
"Евро 3"
1,00
"Евро 4"
0,90
"Евро 5"
0,70
"Евро 6" и "ЕЕV"
0,50
Изменя се чл.41 ал.2 като след леки се добавя “и товарни” и след автомобили се добавя
“с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т.”
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Изменя се чл.41 ал.6 като след автомобил се добавя “с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т” и думата “тон” се заменя с “750 кг.”
3. Изменя се чл.41 ал.8 като текстът “специализирани ремаркета за превоз на тежки
или извънгабаритни товари и товари” се заличава.
4 Изменя се чл.41 ал.12 като текстът “от категория - L 7” се заличава и вместо него се
добавя “определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013”.
Отненя се ал.1 на чл.45.
Изменя се чл.45 ал.2 и придобива следното съдържание: “За мотопеди и мотоциклети с
мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория
"Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични
категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък
от ЗМДТ.”
Изменя се чл.45 ал.3 и придобива следното съдържание: “За автобусите, товарните
автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на
сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”
Изменя се чл.45 ал.5 като съществуващиет текст се заличава и се заменя както следва:”
Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.”
Изменя се чл.47 като текстовете “подал декларацията” и “когато не е подадена такава
и” се заличават.
5.Изменя се чл.60д ал.1 като текстът “чл.62 ал.1” се замества с “чл.60б” и текстът “БМ е
броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници” се замества с: “БМ е броят на календарните
месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.”
6. Изменя се чл.60д ал.2, като съществуващият текст се заличава и се заменя с: „Когато
действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде
прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената
част, определена по следната формула:
ПДТПП x ОМ
НВДТПП = ______________________ , където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Изменя се Приложение №2 към чл. 56 от Наредбата „Видове патентни дейности и
годишни
размери
на
данъка“
в
което
се
заличава
т.21.
§ 4. Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от 01.01.2019 г.,
с изключение на измененията в чл. 7 ал.4, които влизат в сила от 01.01.2020 г.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Дупница /Наредбата/. / вх.№ 14/ 14.01.2019 г./
Нека чуем становището на ИК г-н Костадинов.
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Благодаря г-н Пилев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
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“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал.2 във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 9
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Дупница, както следва:
§1. Изменя се чл.23 ал.5 както следва:”Отдаването под наем или аренда на земите
от общински поземлен фонд без търг или конкурс за една стопанска или календарна година
става в следните случаи:“
Създават се:
Точка 3.“в случаите по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ“
Точка 4. “на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
когато земите са пасища, мери или ливади;”
Точка 5. „когато имотите са маломерни до 10 дка“;
§2. Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от датата на
приемането им.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница
/Наредбата/. / вх.№ 15/ 14.01.2019 г./
Нека чуем становището на ИК г-н Костадинов.
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Благодаря г-н Пилев.
Чухме становищата на всички комисии.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако ми позволите някои редакционни промени.
Параграф 1 – изменя се чл.18, ал.2, т. 1 като текста от 1 ноември до 30 ноември се
заменя с „ от 1 октомври до 31 октомври“.
Параграф 2 – изменя се чл. 22, ал. 1, т.1 като текстът след „ползвателя“ се изменя
както следва:“ от 1 октомври до 31 октомври на предходната година в общината“.
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В края на проекта за решение: където са изписани т. 72, т.72.1,т. 72.2 , 72.3,т. 72.4
и 72.5 като съществуващите текстове се заличават и се заменят със следните:
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Постъпи процедурно предложение от г-н Чимев.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов

за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
въздържал се
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
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33. Иван Методиев Танев

за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

21
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 10
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
Община Дупница, както следва:
§1. Изменя се чл.18 ал.2 т.1 като текстът „ 1 ноември до 30 ноември“ се заменя с „01
октомври 31 октомври“;
§2. Изменя се чл.22 ал.1 т.1 като текстът се допълва след „ползвателя“ се добавя „1
октомври 31 октомври на предходната година в общината“;
§3. Изменя се чл.26 ал.3 т.3 като числото „1.80“ се заменя с „2.50“;
§4.В чл.34 се правят следните допълнения:
Създава се ал.3 със следното съдържание: За извършени услуги по местни данъци и
такси се заплащат следните такси:
1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот-10 лв.;
2.Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и
недвижимо имущество)-1лв.;
3.Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за
битови отпадъци-1лв.;
4.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства-1лв.;
5.Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху превозното средство-1лв.;
6.Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху недвижими имоти и такси
за битови отпадъци-1лв.;
7.Издаване на служебна бележка за недължим данък за МПС от лице с намалена
работоспособност-1лв.
8.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал.
6 ДОПК)-5лв.
9.Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина: 5лв.“
Създава се ал.4 „Сроковете за извършване на услугите по ал.3 са следните:
- до 5 работни дни;
- до 3 работни дни;
- до 24 часа;“
§5. Изменя се ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата:
Създава се т.13.4, както следва:
13.4

Превоз на пътници с автобус до 15 места

1.30 лв./км
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Съществуващите текстове в т.42, т.43, т.44, т.45, т.46, т.47 и т.48 се заличават и се
заменят, както следва:
42.
ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДУПНИЦА
43.
Такси за услуги при посещение на експозиции в
Исторически музей – Дупница
1. за тематична беседа
3.00 лв.
2. за обзорна беседа
5.00 лв.
3. за беседа на чужд език
10.00 лв.
44.
Такси за услуги в специализираната библиотека
на Исторически музей – Дупница
1.Годишна читателска такса
3.00 лв.
2.Читателска такса за един ден
1.00 лв.
3.Ксерокопия на книги от библиотека
0.20 лв. /1 стр./
45.
Такси за услуги от фонда на Исторически музей –
Дупница
1. за извършване на справка за наличието на
документи и движими културни ценности във
5.00 лв.
фонда на музея
2. за заверяване на препис и препис-извлечение на
документи от фонда на музея
5.00 лв.
за първа страница
2.00 лв.
за всяка следваща
3. за дигитални услуги /сканиране, обработка на
изображение, дигитално копие на CD/ на
културни ценности от фонда на музея – снимки,
5.00 лв.
документи, печатни издания и др. за страница
4.за ползване на негативи, диапозитиви и
дигитални изображения от фонда на музея за
отпечатване във вестници, списания и др.
2.00 лв. за 1 брой
46
47
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5. за предоставяне на методически указания при
изготвяне на курсови и дипломни работи,
реферати, рецензии, научни консултации и др.
за ползване на експонати от фонда на музея за
проектиране и изработка на етикети, печати,
монограми, сувенири (с рекламна цел) – на
експонат
наем на експозиционни площи

20.00 лв.
по договаряне, но не по-малко от
20.00 лв.
0.50 лв./кв. м

Заличава се заглавие "Такси за ползване на общинско депо за депониране на неопасни
отпадъци", като на негово място се създава ново заглавие: "Такси за ползване на "Временен
общински животновъден обект за безстопанствени животни"-гр. Дупница".
Изменят се т.72 т.72.1 и т.72.2, т.72.3, т.72.4, т.72.5 ,като съществуващите текстове се
заличават и се заменят със следните:
72.
Такси за ползване на Временен общински животновъден обект за
безстопанствени животни-гр. Дупница /ВОЖОБЖ/
72.1
Залавяне на безстопанствено животно
20 лв./бр. животно
49

72.2

Престой
па
заловено
"ВОЖОБЖ" /храноден/

животно

във 25 лв./24 часа престой

След т.72.2 се създават, както следва:
"Такса за предоставяне и ползване па съд за отпадъци - 4 куб.м."
73

Предоставяне и използване на 4 куб.м. съд за отпадъци

74.

/за не повече от 3 дни/
"Такса за одобряване на Плановете за управление на
строителни отпадъци /ПУСО/"

74.1 Такса за одобряване на ПУСО

130
лв.
/предоставяне
и
вдигане

10 лв.

Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от датата на
приемането им.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в
изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
68789.23.101 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 16/ 14.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК г-н Костадинов.
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
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17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 11
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците на Нада Сотирова Янкова съгласно
Решение №572/27.10.1993 г. по заявление вх. №506/06.09.1991 г., на Поземлена комисия гр.Дупница и скица-проект № 15-704541-02.10.2018 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 68789.23.101, с адрес на поземления имот: град Дупница,
Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Дренски рид” с площ 3.776 дка, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в
изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ № 212002 по картата на
възстановената собственост на село Дяково, ПИ№ 212003 по картата на възстановената
собственост на село Дяково, образувани от ПИ №000719 и ПИ № 212005 по картата на
възстановената собственост на село Дяково образуван от ПИ № 000736. / вх.№ 17/
14.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК г-н Костадинов.
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
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32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 12
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на наследниците на Христо Михайлов Златков съгласно Решение № Д938/17.07.1998 г . по заявление вх. №6224/10.03.1992 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и
скици-проекти № Ф00920/28.05.2018 год., № Ф00921/28.05.2018 год., № Ф00922/28.05.2018
год., както следва:
1.
Поземлен имот №212002 по картата на възстановената собственост на село Дяково,
с адрес на поземления имот: село Дяково, Община Дупница, Област Кюстендил, местност
“Лесковец” с площ 1.583 дка, начин на трайно ползване: Нива, образуван от ПИ000719.
2.
Поземлен имот №212003 по картата на възстановената собственост на село Дяково,
с адрес на поземления имот: село Дяково, Община Дупница, Област Кюстендил, местност
“Лесковец” с площ 1.275 дка, начин на трайно ползване: Нива, образуван от ПИ000719.
3.
Поземлен имот №212005 по картата на възстановената собственост на село Дяково,
с адрес на поземления имот: село Дяково, Община Дупница, Област Кюстендил, местност
“Лесковец” с площ 1.620 дка, начин на трайно ползване: Пасище, образуван от ПИ000736.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на годишен план за работа по приватизация за 2019 г. / вх.№ 18/
14.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК .
Положително.
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Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
За колегите отляво. Една хубава докладна точно в посока приходи и инвестиции.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Ако не ви стигаше един глас щяхме да го дадеме.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пехливански благодаря.
Колеги има ли други изказвания?
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
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31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА и чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.6, ал.2 от ЗПСК, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 13
1.Общински съвет-Дупница приема Годишен план за работа по приватизация за
2019г., съгласно Приложение №1.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VI - 67, квартал 9 по регулационния план на с.Джерман, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 19/ 14.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК .
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
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13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и ал.3, и чл.60 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 14
1. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността с
Община Дупница в урегулиран поземлен /УПИ/ VІ - 67 /шести, образуван от имот с
планоснимачен номер шестдесет и седем/, квартал 9 /девет/, които се придават към парцела от
път, съгласно действащия регулационен план на село Джерман, Община Дупница, Област
Кюстендил, с улична регулация, утвърдена със Заповед №2415/02.06.1964 год., изменена с
Подробен устройствен план /ПУП/, План за регулация /ПР/ със Заповед №224 от 12.03.1977
год., чрез продажба на частта на общината, която е 52/568 ид.части, съгласно Акт за частна
общинска собственост №4932/07.06.2018 год., на Красимир Бориславов Кирилов и Ивайло
Бориславов Борисов - собственици на 516/568 ид. части /петстотин и шестнадесет от
петстотин шестдесет и осем идеални части/, от които е образуван урегулиран поземлен имот
/УПИ/ VІ - 67 /шести, образуван от имот с планоснимачен номера шестдесет и седем/, квартал
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9 /девет/ по регулационния план на село Джерман, срещу заплащане на цена, в размер на 1
225 лв. /хиляда двеста двадесет и пет лева/ без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител на недвижими имоти.
2.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.1
от решението пазарна оценка.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Решение за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII - 233 по
регулационния план на село Дяково, с площ 798 квадратни метра. / вх.№ 21/ 14.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК .
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
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28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински
недвижим имот: “Урегулиран поземлен имот - парцел VІІ – 233 /седми, образуван от имот
двеста тридесет и три/, квартал 22 /двадесет и две/ по регулационния план на село Дяково, с
площ 798 кв.м /седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с утвърдена улична и
регулация със Заповед № 248 от 23.02.1988 год. Имотът е застроен незаконно”, с пазарна
оценка 5 966 лв. /пет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева/ без ДДС, съгласно експертна
оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 596. 60 лв. /петстотин деветдесет и шест лева и
шестдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на План за
улична регулация в обхват: Улица с осови точки 669÷674 по регулационния план на
гр.Дупница. / вх.№ 22/ 14.01.2019 г./
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Колеги, нека чуем становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
отсъства
4. Даниела Стойчова Симова
отсъства
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
отсъства
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
отсъства
21. Ивайло Петров Шаламанов
отсъства
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
отсъства
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
за
30. Пламен Петров Соколов
отсъства
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 16
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за изменение на План за
улична регулация в обхват: Улица с осови точки 669÷674 както следва:
План за улична регулация
Изменение на действащият Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична
регулация в посочения обхват за промяна на уличната регулация с осови точки 669÷674 по
регулационния план на гр.Дупница между квартали 110 и 109 /поземлен имот с
идентификатор 68789.17.2 по КК на гр.Дупница/
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на Решение №136/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. / вх.№
23/ 14.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК .
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Само с две думи да обърна внимание. Това е въпросният имот за който говорех преди,
че имаше оценка 140, 150, сега е 117. Дано стане сделка,което е супер за изпълнението на
бюджета. Личното ми мнение е, че малко ми се вижда оценката височка.
Дано стане сделка.
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Тука естеството на докладната е чисто редакционна промяна. Когато се прави една
оценка знаете, че има лицензирани оценители, които правят пазарната оценка.
Заявителя на интерес получава тази оценка. Аку му хареса продължава ако ли не
общината обявява процедура не се явява никой и приключва. Аз съм далече от мнението, че
ние трябва да продаваме на безценица това, което имаме. То не е толкова много.
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Така, че инвестиционния интерес от една страна го има от друга страна ние имаме
ангажимент, който трябва да защитаваме. Тука съм категорично на позиция, че имоти на
цени под пазарните не бива да се продават.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Реплика г-н Георгиев.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги.
Съвсем добронамерено. Тази година в бюджета са заложени пак 2 апартамента в жк
„Бистрица“. Хубаво го казахте и на място пазарната стойност. Едното е блок 1 този
апартамент е без тераса. Няма да стане на тая цена. Аз споделям вашето мнение да се търси
максималната. Сещам се на прима виста 1 дка земя в землището на Яхиново до оградата на
Актавис 10 000 лв.цена. между Яхиново и Тополница от 3,5 дка. Все пак едни пари влезли в
оборот години по-рано не мисля, че е най-големия бич и дупничани това няма да ви простят.
Споделям за пазарната цена, но да не е нагоре. Да ваше решение е…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Други колеги?
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
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26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост 41, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
1. Общински съвет Дупница изменя т.1.2, на Решение №136/29.10.2009 год. на
Общински съвет Дупница, за продажба на поземлен имот, както следва: “Поземлен имот №
68789.603.405 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район шестстотин и три, поземлен имот четиристотин и пет/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 година на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със
Заповед № КД-14-10-20/23.01.2009 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и
кадастър - Кюстендил, с площ 2 974 кв.м /две хиляди деветстотин седемдесет и четири
квадратни метра/. Имотът включва: 1.Сграда 68789.603.405.1 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, поземлен имот
четиристотин и пет, обект едно/, застроена площ 408 кв.м /четиристотин и осем квадратни
метра/, 2.Сграда 68789.603.405.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район шестстотин и три, поземлен имот четиристотин и пет, обект две/,
застроена площ 105 кв.м /сто и пет квадратни метра/” - частна общинска собственост съгласно
Акт №1717/17.04.2009 год., с пазарната оценка на имота е 117 244 лв. /сто и седемнадесет
хиляди двеста четиридесет и четири лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от оценител
на недвижими имоти”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собствениците на законно
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построената в имота сграда – Наталия Борисова Кирилова и Васил Димчов Кирилов,
находяща се в гр. Дупница, ул.”Комитска” №11. / вх.№ 25/ 15.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК .
Положително.
Благодаря.
Становището на ПК по ТСУ.
Положително.
Колеги имате възможност за изказване.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Дупница, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба на следния имот: Поземлен
имот с идентификатор 68789.610.37 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
и девет, кадастрален район шестстотин и десет, имот тридесет и седем/ град Дупница, община
Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, Последно изменение със Заповед №18-6113-24.07.2018 г. на
Началник но СГКК – Кюстендил, с адрес на поземления имот: град Дупница, п.к. 2600, ул.
„Комитска“ №11, с площ: 569 кв.м /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване
(10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 4056 /четири хиляди петдесет и
шест/, квартал: 4 /четири/, парцел: II /втори/ – частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4962/05.12.2018 год. без съдържащата се в имота сграда, която е
собственост на Наталия Борисова Кирилова и Васил Димчов Кирилов.
2.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 4113.00 лв. /четири
хиляди сто и тринадесет/ без ДДС, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор
68789.610.37 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район шестстотин и десет, имот тридесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, Последно изменение със Заповед №18-6113-24.07.2018 г. на Началник но СГКК –
Кюстендил, с адрес на поземления имот: град Дупница, п.к. 2600, ул. „Комитска“ №11, с
площ: 569 кв.м /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10m), стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 4056 /четири хиляди петдесет и шест/,
квартал: 4 /четири/, парцел: II /втори/ – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4962/05.12.2018 год. на Наталия Борисова Кирилова и Васил Димчов Кирилов,
собственици на построената в имота сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена от
оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.2 от решението продажна цена, в размер на
4113.00 лв. /четири хиляди сто и тринадесет/ без ДДС.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от ПИ
с идентификатор 55230.17.31по КК и КР на с. Палатово площ 1.000 дка, целия с площ 9.775
дка – Публична общинска собственост. / вх.№ 26/ 15.01.2019 г./
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Колеги, нека чуем становището на ИК .
/ обаждане от място/
Благодаря.
Колеги, имате ли изказвания по докладната записка?
Няма.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
отсъства
4. Даниела Стойчова Симова
отсъства
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
отсъства
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
отсъства
21. Ивайло Петров Шаламанов
отсъства
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
отсъства
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
за
30. Пламен Петров Соколов
отсъства
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл.12 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал. 3, чл. 7, ал.
2 изр. второ, чл.8, ал. 1 и ал. 2 и ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37п,
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ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 61, ал. 2 изр. първо от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
1.Общински съвет дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно
право на ползване за срок от 10 /десет/ години на Катя Арсова Маврова собственик на 132 бр.
пчелни семейства, върху част от ПИ с идентификатор 55230.17.31 по КК и КР на с. Палатово
площ 1.000 дка, целия с площ 9.775 дка, с адрес на поземления имот м. „Герено“, трайно
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на
земята при неполивни условия: седма, стар идентификатор: няма, номер по предходен план
017031 – актуван с Акт за публична общинска собственост № 4937/11.07.2018 год. на цена
56.00 /петдесет и шест/ лв. на дка за година.
2. Общински съвет Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме
всички последващи действия, свързани с учредяване правото на ползване.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на населени места
на територията на община Дупница, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2017г., в сила от 24.10.2017г.). /вх.№
28/ 15.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на всички комисии.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги.
Разгледахме на ИК докладната и от името на комисията единодушно предложихме
ако сте съгласни разбира се да се направи една корекция. Напрани ни впечатление, че
половината условно казано или кметовете на по-големите села заплатите им се увеличават с
50 лв., а на по-малките със 100 лв. Така ни беще обяснено.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
От 810 предлагаме 860. От 760 на 810….
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Извинете в докладната отпред пише 710…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Технически пропуск на този, който я е изготвил…обяснявам…
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Ако е технически пропуск е нещо друго…
Тогава предлагаме на всички да се вдигнат със 100 лв. поне така е единодушното
предложение на комисията.
В протокола решението на комисията и така сме го записали и са се подписали
колегите ИК предлага заплатите на всички кметове да се увеличат със 100 лв. записали сме
го в протокола и го предлагам като председател от микрофона.
Не мисля, че миналата година не са имали увеличение на заплатите кметовете.
Разбира се вашето становище е много важно, така че нека чуеме първо вас и с оглед на
финансовите възможности…предлагаме ако има възможност бюджета…нека бъде по 100 лв.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това с предисторията на малки и големи е само да влеземе в темата нали?
Колеги, миналата година ние също направихме актуализация, мисля че помните кой
месец ще ви излъжа…последното решение от 27 януари 2017 г.. променихме с 50 лв., сега
отново предлагаме с 50.
Никога не съм бил на принципа достатъчно ли е , много ли е малко ли е. това е наше
становище, което ние предлагаме на база на разчет. Ако забелязвате тук имаме и
уеднаквяване на заплати. Не може да разделиме село с 300 човека …т.е.редно е да разделиме
и го правиме малките села спрямо големите, но и в големите села има диспропорция. Знаеме
едно село с 2 000 човека, друго с 1 000. Уравновиловка няма, има принцип г-жа Манова е тук
беше надлежно извадено за брой население заплата на кмет от…до. Избрали сме междинен
вариант, който предлагам. Право на ОбС е разбира се да коригира това нещо. Не искам да се
водите от принципа да се правиме на добри. Колегите са пред мен гледам ги в очите.
Аз съм коректен човек, не обичам утре …добре, че беше Коце немаше да не вдигне
заплатите. Не е така. Принципа е, че в момента се прави корекция на заплата навсякъде в
обхват 50-60 лв.. ако ползваме този принцип мисля, че трябва да го приложиме и към
кметовете от по-малките населени места. Иначе бягаме от принцип. Това бих казал по
темата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Сега аз специално подчертах никакъв популизъм няма и никакви избори и ОДБ така
да се каже сме подкрепили некои от кметовете, но ние кмет нямаме така, че някой да ни
обвинява в популизъм е най-малкото несериозно.
Искахме вашето мнение, възможно ли е бюджета позволява ли…вижте г-н кмете ако
10 % се увеличават заплатите в администрацията…ако искате нека на този принцип да
бъдеме. Ние не сме виновни, че докладната е сбъркана колегите бяха ще потвърдят. Ако
искате да го направиме 10%. След като ще се увеличават заплатите в администрацията с
10% да вдигнеме заплатите на кметовете на селата с 10%.
Търсиме заедно с вас да имаме единно становище. Никой не иска да се прави на
добър, не искам да кажат кметовете…Коце предложи, защото казах единодушно решение на
ИК. По стечение на обстоятелствата аз съм председател, аз го казвам.
Ние не искаме да си ги мериме…кажете ако ….да го направиме 10%. Така по-добре ли
е?
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сега какво ако бюджета позволява. ФРЗ на една община като ОА към която
причисляваме кметовете на малки населени места е на база брой население. Община
Дупница на база населението което има получава определен лимитиран ресурс. Оттам
насетне това, което ние решиме да даваме го додаваме от местни приходи. Това е пределно
ясно. Това бюджета позволява или не позволява. Гласувахме го преди 2 часа. Там е
разписано. Да не бягам от отговорност затова съм предложил по 50 лв. не ме вкарвайте в
режим дай да го направиме така.
Предлагате, гласувате, приемате. Аз ще го изпълня.
/ обаждане от място /
След като това е било обект на коментар на ИК вие коментирахте и бюджета. Що не
зададохте въпроса? Искаме да направиме завишаване с още по 50 лв..би ли било проблем да
се направи? Така е коректно.
/ обаждане от място /
Асене аз пак казах ОА към която причисляваме кметовете на малки населени места
има определен лимитиран ресурс на база брой население на община. Надхвърляйки този
ресурс, който получаваме дофинансираме от местни дейности. Ако ние приемеме днес не с
50 а със 100 лв. трябва да дофинансираме от местни дейности. Аз на парче не обичам да
смятам. Ако има предложение и вие го приемете аз ще го изпълня с най-голямо удоволствие.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Постъпи процедурно предложение от г-н Костадинов да бъдат увеличени…от ИК.
Едно допълнение от г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Колеги, искам много внимателно да прочетете докладната в нейното начало. Там е
казано, че ОбС определя размера с решение, но по предложение на кмета на община
Дупница. Т.е. затова по процедура исках думата дали можеме да гласуваме други
предложения било на група, било на комисия, било на общ.съветник.
Ако трябва и г-н Попов да каже мнение, но предложенията в тази посока се правят от
кмета на общината.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Нека чуем и г-н Попов.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н председател.
Това обсъждахме с колегата Гергов преди малко, защото ОбС действа в условията на
обвързана компетентност т.е. той дава съгласието си одобрява се предложението на кмета
или го отхвърля. Реално само по предложение на кмета се извършват промени в трудовите
възнаграждения на кметовете на населени места. Аналогичен е случая с приемането на
бюджета. Той се предлага само от кмета и ОбС може да го приеме или отхвърли. Действа в
условията на обвързана компетентност, доколкото кмета на общината към момента
поддържа докладната си записка в първоначалния си вид, считам че е незаконосъобразно да
се правят изменения в размера.
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това вече е популизъм. Помниш, че в тоя ОбС една година се правеха подобни
стъпки.чакай бе какви сме ние тогава предлагаме това това в бюджета. Областен управител
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беше г-н Каракашки. На другата седмица получихме писъмце господа…решението не е
коректно.
Ти направи според мен необходимото г-н Костадинов, натрупа актив пред колегите,
създаде добро име. Аз мисля, че по-целесъобразно е да се придържаме към това
законосъобразно ли е или не?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване, чухме становищата на двама юристи.
Подлагам на процедурата, която постъпи от ИК за увеличение на всички заплати със
100 лв.
Който е „за“ постъпилото предложение от ИК , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

8
8
6

Не са приема се предложението.
Гласуваме цялата докладна записка.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и при
условията на ПМС № 67 от14.04.2010г. за заплатите на бюджетните организации и
дейности и с ПМС № 3 от 15.01.2014г., както и Наредбата за работните заплати в
държавната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати
на кмета на Община Дупница и кметовете на населени места на територията на община
Дупница, както следва:
Кметове на населени места, поименно, както следва:
1.Кмет на с. Яхиново
Софка Венчова Скоклева
2.Кмет на с. Крайници
Мариана Кирилова Димитрова
3.Кмет на с. Самораново Райна Боянова Александрова
4.Кмет на с. Бистрица
Кирил Чавдаров Огненски
5.Кмет на с. Джерман
Ангел Кирилов Цветков
6.Кмет на с. Червен брег Силвия Викентиева Тодорова
7.Кмет на с. Баланово
Явор Иванов Митов

860лв.
860 лв.
860 лв.
860 лв.
860 лв.
860 лв.
810 лв.
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8.Кмет на с. Дяково
Росица Лазарова Илиева
9.Кмет на с. Пиперево
Утеха Петрова Маноилова
10.Кмет на с. Палатово
Христо Ангелов Костадинов
11.Кмет на с. Тополница Ананий Божилов Ангарев
***

***

***

***

***

810 лв.
810 лв.
810 лв.
810 лв.
***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 20763.31.32 по КК на с. Джерман, м.„Кулата”, общ. Дупница /вх.№ 32/
15.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на ПК по ТСУ .
Положително. Благодаря.
Колеги, имате ли изказвания по докладната записка?
Няма.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
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30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,
чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на територията, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор № 20763.31.32 по КК на с. Джерман, м.„Кулата” за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя
и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с обществено-обслужващо
предназначение „Автокъща”.
2.Разрешава на Даниел Василев Давков, Петър Василев Давков, Елена Христова
Георгиева и Борислав Христов Йорданов, представлявани от Анастасия Георгиева Давкова,
като пълномощник, да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с
идентификатор № 20763.31.32 по КК на с. Джерман, м.„Кулата”, общ. Дупница, съответстващ
на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен план за влизане и излизане
от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ Електро България” АД и
Агенция “Пътна инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2019
- 2020 година. /вх.№ 33/ 15.01.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на двете комисии.
Г-н Костадинов.
Положително.Благодаря.
ПК по ТСУ .
Положително.Благодаря.
Колеги, имате ли изказвания по докладната записка?
Няма.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

22
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и
т.2, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.
37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.4
и чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 22
Общински съвет - Дупница:
1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо
ползване по Приложение 1 – Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2019/2020
стопанска година;
2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за
индивидуално ползване по Приложение 2 – Списък на пасища, мери и ливади за
индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година;
3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от
01.10.2019 г.
4. Общински съвет дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от
общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година
само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
5. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади от общински
поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на
собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т.4 и т.5 се проведат
по реда на Закона за общинската собственост.
6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд
на територията на Община Дупница за 2019/2020 стопанска година – Приложение 3.
7. Приема годишен план за паша за 2019/2020 стопанска година на Община Дупница –
Приложение 4.
8. Списък на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на
населените места в Община Дупница - Приложение 5.
9. Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определени
за индивидуално ползване за землищата на Община Дупница за стопанската 2019/2020 година,
съгласно Приложение №2 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество.
10. Общински съвет гр. Дупница, възлага на Кмета на Община Дупница да сключи
договорите за наем по реда и условията на чл. 37и ал.12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от ППЗСПЗЗ
както и да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на настоящото решение.
11. Списъците на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в Община
Дупница и кметствата и се публикува на страницата на Община Дупница в предвидения от
закона срок.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет
- Дупница, относно Отчет на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на
Общински съвет Дупница за периода м. януари 2018 г. – м. декември 2018 г. /вх. №
35/15.01.2019 г./
Нека чуем становището на всички комисии.
Становищата на всички комисии са положителни.
Преминаваме към докладната.
Желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44, ал.1, т.7 ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.24 и чл.27, ал.3
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 23
1.Общински съвет-Дупница приема Отчет на Кмета на Община Дупница, за
изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за периода м. януари 2018 г. – м.
декември 2018 г., съгласно Приложение 1.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет
- Дупница, относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. /вх. № 36/15.01.2019 г./
Нека чуем становището на всички комисии.
Становищата на всички комисии са положителни.
Имате възможност за изказване.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Ще кажа няколко думи, защото това касае работата на целия ОбС. От справката се
вижда че сме работили въпреки всичко. Имаме и проблеми. Това е част от нашата
работа.другата е когато сме извън тази зала и всеки според нагласата работи в интерес на
хората от общината.
Това, което каза преди няколко дни председателя на ОбС на пресконференция аз го
подкрепям тъй като не е имало докладни крайно решаващи и в този ОбС да не се е взимало
становище положително.
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Това ми беше мисълта и в предишни изказвания, когато има политическо
разбирателство и няма проблеми от този характер това е плюс за нашата община пред
висшестоящи органи да изискваме неща, които ние преценяваме. В края на краищата
инвеститорите търсят и такова политическо спокойствие.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Други изказвания?
Аз ще си позволя да взема думата. Както г-н Пехливански спомена в мое изказване аз
винаги съм адмирирал практичните предложения, градивната критика, защото без критика не
могат да се видят някои пропуски а който не работи той не греши.
Вие г-н Пехливански преди 1-2 сесии споменахте и искам да напомня на всички
колеги и вие подчертавате, че ОбС работи в правилна посока. Споменахте, че за 2 мандата
благодарение на това, което общ.съветници са поели като заплащане са икономисани около
800 000. Сметката може да се погледне и по друг начин ако е на горна граница сумата е поголяма. Има съседни общини, които са си гласували по-големи суми. Съобразявайки се
всички колеги с тежкото състояние, което имаше общината през последните години 20
милиона са гласувани тези заплати и всеки от нас е дал принос в тази насока с това свое
решение.
Благодаря на всички колеги.
Желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал. 6 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 24
1.Общински съвет – Дупница приема за сведение отчета на Председателя на Общински
съвет Дупница за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Извънредната докладна записка, която е входирана от мен , относно Избор на
общински съветници за членове на комисия по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница.
/вх. № 62/24.01.2019 г./
Нека гласуваме допуск, тъй като не е разглеждана в комисии.
Който е „за“ , моля да гласува:
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

Приема се.
Преди разискване нека г-н Попов обясни какво налага разглеждането и.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н председател.
В стъпването в правомощия на ОбС Дупница беше определена тази комисия. След
решението на Административен съд с което се промениха изборните резултати комисията е
променяна, допълвана. В края на миналата година беше направена още една промяна и с
яснота за членовете, представителите на ОбС, които следва да бъдат по Наредба 5 човека
следва за бъде конкретизиран този състав, защото разбрах следващата седмица ще се
провежда такова заседание.
Затова е записано в т. 2 че решението влиза в сила от момента на неговото приемане,
за да не се създадат затруднения в работата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Колеги възможност за изказване.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 29е, ал.1, от Наредбата за реда и условията за управление
и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Общински съвет – Дупница, освобождава от списъка общински съветници
членове на комисията по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, общинският
съветник Асен Георгиев Пилев и утвърждава списъка на обшински съветници членове на
комисията приет с Решение №94/20.05.2016 г. на ОбС – Дупница, а именно:
1. Йонко Йорданов Гергов
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2.
3.
4.
5.

Емил Стойнев Станкев
Георги Пехливански
Георги Райнов
Спас Андреев.

2. Решението влиза в сила от момента на неговото приемане.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря за ползотворната работа.
Успешен ден на всички.
Закривам заседанието.
Заседанието бе закрито в 13.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

2. / инж. Татяна Инджева – старши специалист ”ООбС”/

3. / Дайана Илиева - Михайлова - старши
”ООбС”/

специалист
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