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

......

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 20.09.2019 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе VIII редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветница.
Отсъстваха Даниела Симова, Любомир Георгиев и Виолета Зашева.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.07 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам VIII редовно заседание за 2019 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 474 / 13.09.2019 г.

ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Удостояване с отличие „Почетен гражданин на община Дупница“ на Николай Георгиев
Янакиев. / вх.№ 471/ 11.09.2019 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2018 г. / вх.№ 410/ 18.07.2019 г./
3. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 39339.138.132 с.
Крайници, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 458/
28.08.2019 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
форма на управление на горски територии – общинска собственост. / вх.№ 459/ 29.08.2019
г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на раздел “Лечебни растения” към “Програма за опазване на околната среда на
територията на община Дупница”. / вх.№ 460/ 29.08.2019 г./
6. 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 Поземлен имот с проектен
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идентификатор 80491.78.401 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 462/
03.09.2019 г./
7. 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 Поземлен имот с идентификатор
80491.78.128 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 463/ 03.09.2019 г./
8. 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 Поземлени имоти с идентификатори
80491.97.102, 80491.97.143, 80491.97.196 по кадастралната карта на село Червен брег. /
вх.№ 464/ 03.09.2019 г./
9. 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 Поземлен имот с проектен
идентификатор 80491.99.137 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 465/
05.09.2019 г./
10. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и председател на Експертна
Комисия, определен с Решение № 134 от 28.09.2018г. на Общински съвет Дупница,
относно Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размерът
на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми
на територията на Община Дупница. / вх.№ 468/ 10.09.2019 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на безвъзмездно право ползване на „Регионална здравна инспекция“ Кюстендил, ЕИК 176031298, на част от общински недвижим имот – частна общинска
собственост по АОС № 170/28.05.1998 г., представляващ част от самостоятелен обект с ид.
68789.16.303.1 по КК на гр. Дупница, с адрес ул. „Велико Търново“ №1, ет.1 . / вх.№ 469/
11.09.2019 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк „Рила“ – ведно с поставения в имота
павилион и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 470/ 11.09.2019 г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за
учебната 2019/2020 година в общински училища. / вх.№ 472/ 12.09.2019 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с № 492 от инж. Методи Чимев,
относно предложение за допълнение на дневния ред с докладна записка, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост
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чрез публично оповестен конкурс и определяне на начална наемна цена с вх.№ 473/
12.09.2019 г., да бъде т. 14.
Следваща докладна записка, относно Разрешение за изработването на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), за обект “Външно електрозахранване на поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 87727.120.11 по кадастралната карта (КК) на с.Яхиново, общ.Дупница,
м.“Полето”, с начин на трайно ползване “За друг вид производствен, складов обект” с № 484/
16.09.2019 г.
В деловодството на ОбС е постъпило предложение от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница с № 487, относно предложение за допълнение на дневния ред за заседанието
на ОбС Дупница, което ще се проведе на 20.09.2019 г., докладна записка относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой
за учебната 2019/2020 година в общински училища да бъде т. 16.
Следващо предложение № 494 от Емил Гущеров, относно предложение за допълнение
на дневния ред, като т. 17 да бъде докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник
и Председател на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси в Общински
съвет Дупница, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 1000лв.
/хиляда лева/ на Вергиния Николова Пашова, живуща в гр. Дупница, ул. „Асен Меджидиев“
№ 1. с вх.№ 490/ 19.09.2019 г.
И предложение, относно Отмяна на Решение № 96 от 31.05.2019 год., взето с протокол
№ 5 от 31.05.2019 год., от заседание на Общински съвет Дупница и вземане на ново решение
за учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Оптична свързаност на
територията на гр. Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1 България“ ЕАД, през
поземлени имоти с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82,
68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477,
68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр. Дупница № 491/
19.09.2019 г. да бъде т. 18.
Колеги, който е съгласен с така направените предложения за допълнение на дневния
ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
29
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
Приема се допълнението на дневния ред.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
30
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма

ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Удостояване с отличие „Почетен гражданин на община Дупница“ на Николай
Георгиев Янакиев. / вх.№ 471/ 11.09.2019 г./
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2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане отчета на Община Дупница за 2018 г. / вх.№ 410/ 18.07.2019 г./
3. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Вземане
на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 39339.138.132 с.
Крайници, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№
458/ 28.08.2019 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане форма на управление на горски територии – общинска собственост. / вх.№
459/ 29.08.2019 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на раздел “Лечебни растения” към “Програма за опазване на околната среда
на територията на община Дупница”. / вх.№ 460/ 29.08.2019 г./
6. 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 Поземлен имот с проектен
идентификатор 80491.78.401 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 462/
03.09.2019 г./
7. 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 Поземлен имот с
идентификатор 80491.78.128 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 463/
03.09.2019 г./
8. 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 Поземлени имоти с
идентификатори 80491.97.102, 80491.97.143, 80491.97.196 по кадастралната карта на
село Червен брег. / вх.№ 464/ 03.09.2019 г./
9. 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 Поземлен имот с проектен
идентификатор 80491.99.137 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 465/
05.09.2019 г./
10. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и председател на
Експертна Комисия, определен с Решение № 134 от 28.09.2018г. на Общински съвет
Дупница, относно Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените
кандидати и размерът на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури и
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала
с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. / вх.№ 468/ 10.09.2019
г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на безвъзмездно право ползване на „Регионална здравна инспекция“ Кюстендил, ЕИК 176031298, на част от общински недвижим имот – частна общинска
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собственост по АОС № 170/28.05.1998 г., представляващ част от самостоятелен обект с
ид. 68789.16.303.1 по КК на гр. Дупница, с адрес ул. „Велико Търново“ №1, ет.1 . /
вх.№ 469/ 11.09.2019 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк „Рила“ – ведно с поставения в
имота павилион и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 470/ 11.09.2019 г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици
за учебната 2019/2020 година в общински училища. / вх.№ 472/ 12.09.2019 г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост чрез публично оповестен конкурс и определяне на начална
наемна цена. / вх.№ 473/ 12.09.2019 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за обект
“Външно електрозахранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87727.120.11 по
кадастралната карта (КК) на с.Яхиново, общ.Дупница, м.“Полето”, с начин на трайно
ползване “За друг вид производствен, складов обект”.. / вх.№ 484/ 16.09.2019 г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с ученици под
минималния брой за учебната 2019/2020 година в общински училища. / вх.№ 486/
17.09.2019 г./
17. Докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и Председател на ПК по
здравеопазване, социална политика и етнически въпроси в Общински съвет Дупница,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 1000лв. /хиляда лева/
на Вергиния Николова Пашова, живуща в гр. Дупница, ул. „Асен Меджидиев“ № 1. /
вх.№ 490/ 19.09.2019 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна
на Решение № 96 от 31.05.2019 год., взето с протокол № 5 от 31.05.2019 год., от
заседание на Общински съвет Дупница и вземане на ново решение за учредяване право
на прокарване за изграждане на обект: „Оптична свързаност на територията на гр.
Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1 България“ ЕАД, през поземлени
имоти с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82,
68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477,
68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр. Дупница. /
вх.№ 491/ 19.09.2019 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Постъпиха заявления за изказване. Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. Съветник:
Уважаеми дами и господа.
Уважаеми общински съветници и гости.
През изминалите 4 години ние бяхме част от местното самоуправление в България.
Колко успешни сме били? До колко този ОбС се справи с потребностите на населението в
общината? Естествено това ще кажат около месец нашите съграждани. Ние обаче имаме
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мнение за това което направи и това което не направи ОбС и управляващите в общината ни.
ОбС Дупница според нас през мандата бе над средното ниво от всички общини в страната.
Нямаше нито едно провалено заседание на ОбС, много малко върнати докладни от
Областния управител. Създадохме няколко общински предприятия, нещо което нашата група
е държала винаги и въпреки съпротивата на някои съветници от дясно. Оказваше се и доста
внимание на социалните структури в общината. Няма провален нито един евро проект,
заради негласуване на различни документи. Ние сме доволни, че с нашите гласове за всичко
изброено по горе имаме съпричастност и ние за развитието на инфраструктурата в общината.
Какво обаче не можа да реши ОбС и преди всичко управляващите в общината ни,
кметската администрация и групите общински съветници прикрепили се към
управляващите? Първо областта и Община Дупница имат незадоволително икономическо
развитие, малка стагнирана икономика и ограничено производство. В икономиката ни
услугите доминират над промишлеността 56 на 37%. Местната икономика е с ограничени
възможности за създаване на нови работни места, нарастване на доходите и от там не е
възможно да се увеличат местните приходи в общината. Нещо което си го говориме на всеки
отчет на бюджета. Съществува устойчива тенденция…..т.е. цялата страна, ако трябва да
бъдем честни, за увеличаване на смъртността и намаляване коефициента на раждаемост.
Община Дупница застарява и трайно губи възможността си за възпроизводство на
трудоспособното си население. За сега община Дупница не е привлекателна за публично
частни инвестиции. Проблеми има в управлението на отпадъците, проблеми има и във
водния цикъл. За сега обективно трябва да признаем, че нито Националния план за развитие
на югозапада, нито Областния план за развитие на областта не оказва съществено влияние на
Общинския план за развитие.
За да се промени това според БСП Дупница са необходими две неща. Първо промяна
в управлението на национално ниво в краткосрочен план и промяна в управлението на
местно ниво, сега.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми дами и господа.
Уважаеми гости.
Декларация от групата общ. съветници от СДС Дупница.
Уважаеми госпожи и господа, „Знаем и можем“, това беше предизборния девиз на
СДС преди местните избори 2015 год. С този девиз и с ясна политическа програма ние
получихме доверието на немалка част от жителите на общината, за да станем трета
политическа сила. За 4 год. работа в съвета ние свършихме доста работа и в зала и в комисии
и съвместно с ОА. През целия период участвахме активно на сесии, комисии, срещи на
терен. Внесохме 6 проекто Наредби, от които бяха приети 4, както и много докладни. Много
от решенията внесохме значителни поправки. Придържахме се изцяло към нашите
приоритети с които получихме доверието на избирателите, а именно образование, финансово
състояние, демографски въпроси, депо за отпадъци, воден цикъл, интеграция на
малцинствата, но не неглижирахме нито един друг аспект. Ще щрихирам някои от нашите
предложения. Предложихме и внесохме в съвета пакет от мерки свързани с бъдещото
изграждане на коридор № 8 и възможност трасето му да премине през Дупница. Изготвихме
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и внесохме в съвета Наредба за инвестициите в община Дупница. Предложихме и бе прието
поставяне на билбордове в зоната на автокъщите. Предложехме и бе създадена вр. Комисия
за развитие на туризма. Участвахме активно в разработване на новия ОУП на общината. За
него внесохме 22, подчертавам 22 предложения. Участвахме в работни срещи по ремонтите
за ж.к. „Бистрица“ и по транспортния проект. Инициирахме и започнахме предварителни
работи по бъдещото изграждане на локални платна на Е 79 в района на автокъщите.
Внесохме поправки в няколко промени в Наредбата за местни данъци и такси. Внесохме
предложения за подобряване на процедурите по преодреждане на земеделски земи и по
възстановяване на земи по чл. 19. Поканихме знакови инвеститори в общината и очакваме
един от тях, който е в напреднали преговори с общината да наеме общински имот.
Предвиждахме еднократна субсидия от 1000 лв. за новородено, но общинския бюджет не
позволява за сега изпълнението на мярката, но пък бе прието и утвърдено предложението ни
за освобождаване от данък за 1 година на семейства с новородени деца. Приемаме това като
крачка във вярната посока.
Двама от съветниците от СДС участваха активно в работата на комисията по инвитро,
където субсидията също беше завишена. Съветници от други групи не са участвали в
работата тази комисия. Проведохме много на брой работни срещи с директори на училища, с
преподаватели с експерти, включително с Министъра на образованието. Внесохме
няколкократни предложения за свикване на сесия на съвета по проблемите на образованието
и по конкретно на приема в първи клас. Тогава не бе свикана най-вероятно поради
незаинтересованост. Внесохме промени по системата за прием в първи клас. Срещнаха
огромен отпор и предизвикаха сериозни трусове в системата от сложни взаимовръзки в
училищата. Извършихме постоянен и непосредствен мониторинг върху дейността на
„Ученическо хранене“, респективно върху храненето на децата. Внесохме и бяха приети
изменения в общия устройствен план с цел регулация на ромските квартали. Внесохме и бяха
приети наредби от съвета за проекто финансиране на организаторите на спортни и културни
мероприятия. Участвахме активно в разработването на водната стратегия на общината. И
още и още. Списъкът може да бъде продължен доста.
Големият нерешен проблем остава депото за отпадъци. Проблем за който отделихме
доста време и енергия и който е стратегически за нашата община.
Дами и господа знаем и можем. В СДС го доказахме. Не направихме компромис с
нашите идеи и принципи. Не влязохме в безпринципни коалиции и неясни политически
съюзи. Не спестихме критики към никого, но и не се впуснахме в популистки игрички, както
някои от колегите.
Оценката ни работата на ОбС за периода 2015-2019 год. е задоволителна. Благодарим
на всички, които ни подкрепиха и които ни подкрепяха. Благодарим и на нашите критици,
които ни посочиха грешките. Благодарим и на медиите, които ни отразяваха обективно.
Разбира се най-много благодарим на гражданите които ни избраха и с мисълта за които
работихме през тези 4 години.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Няма други заявки за изказване така, че преминаваме към първа точка от дневния ред.
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Удостояване с отличие „Почетен гражданин на община Дупница“ на Николай Георгиев
Янакиев. / вх.№ 471/ 11.09.2019 г./
Колеги, нека да чуем становищата на всички комисии. Г-н Костадинов.
/Г-н Костадин Костадинов – общ. съветник: Г-н Председател, поради липса на кворум
икономическата комисия не проведе заседание./
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Благодаря ви. Г-н Пилев. Благодаря. Г-жа Инкьова. Г-н Павлов. Благодаря. Г-н
Георгиев. Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Преди да преминем към гласуване, тъй като интереса към тази докладна записка е
доста голям и най-вече от обществеността, ще си позволя да зачета част от мотивите за тази
докладна.
В ОбС Дупница е постъпило предложение от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, с което предлага за бъде удостоен с отличието „Почетен гражданин на община
Дупница“ Николай Георгиев Янакиев. Мотивите за така направеното предложение са
следните:
Николай Георгиев Янакиев е роден на 23 юни 1954 година в град Дупница в
уважавано учителско семейство. Основното си образование получава в ОУ „Евлоги
Георгиев”. Завършва Средното художествено училище за изящни изкуства в София. През
1981 г. завършва Националната художествена академия, специалност „Живопис” в класа на
акад. Светлин Русев и един от най-талантливите му и любими ученици. Член е на Съюза на
българските художници. Част от наградите и отличията, които е получил през успешната си
творческа кариера са:
- Носител на званието „Кавалер на Международната академия за съвременно
изкуство” в Белгия;
- „Златно перо” – за принос към българската култура;
- Почетен диплом от Международна художествена галерия „Хенри Танас”, Торонто,
Канада;
- Награда на журито в VІ-а изложба на пластичното изкуство, Шамп-Сюр-Марн,
Франция;
- Специалната награда за живопис на Министерството на културата на ХІІІ-о
Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Габрово и др.
Произведения на Николай Янакиев притежават: Националната художествена галерия;
СГХГ-София; Галерия „Уфици”, Флоренция, Италия; ЮНЕСКО, художествени галерии в
България, Австрия, Германия, Хърватска, Малта и др. В повече от 16 държави има негови
творби, собственост на частни колекционери. Досега е организирал 95 самостоятелни
изложби, има много участия в колективни изложби, международни биеналета и симпозиуми.
В периода 1992-2010 г. е постоянен участник в прочутия Есенен салон в Париж,
Франция, член е на асоциацията, организираща тази значима изява на световното
изобразително изкуство.
Мозаечните пана на входа на Община Дупница са по негов проект и изпълнение в
периода 1984-1985 г. Неговите арт проекти са полихромни, многопластови, мистериозни, с
изящен дизайн и ритмика, с поливалентни внушения.
Въпреки че отдавна не живее в родния си град, г-н Янакиев никога не е прекъсвал
връзката с Дупница, където живеят братята му и винаги е бил част от културния живот в
общината. Само преди дни приключи поредната му изложба в Галерия „Околийска къща”,
преминала при небивал интерес и посветена на неговата 65-а годишнина.
Налице са предпоставките за присъждане на званието „Почетен гражданин на
Дупница“ на Николай Георгиев Янакиев, за изключителни заслуги на национално и световно
ниво в областта на културата и популяризиране името на града и община Дупница.
Колеги, нямаше желаещи за изказване така, че преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

28
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 ЗМСМА,
чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, чл.7 от Правилника за удостояване и награждаване с
отличията на Община Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 131
1.Общински съвет-Дупница удостоява Николай Георгиев Янакиев със званието
„Почетен гражданин на община Дупница“, за изключителни заслуги на национално и
световно ниво в областта на културата и популяризиране името на града и община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля г-н Янакиев, заповяда за получаване на наградата.
/ аплодисменти /
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Няма да скрия, че тази награда, която г-н Янакиев заслужава е нещо, с което може би
отдавна Община Дупница трябваше да го почете. Но сега повода е супер 65 години. Бъди ни
жив и здрав, все така достоен гражданин на нашия град, представяй ни навсякъде с
достойнство.
Приятели, да го поздравим.
/ аплодисменти /
Г-Н НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ:
Уважаеми дами и господа.
Бих искал да благодаря на г-н Чимев, на г-н Гущеров и на всички Вас общ. съветници
на града за предложението и удостояването на високото отличие, звание „Почетен
гражданин на Дупница“. Винаги съм се чувствал дупничанин. Роден съм в Дупница, израсъл
съм. Вярно, че не съм живял тук но в сърцето винаги, винаги, винаги е била Дупница като
мой роден град. Пътувал съм много н чужбина, правил съм много изложби и винаги в моето
досие, cv е започнало с гр. Дупница или по скоро роден в гр. Дупница. Изключително
щастлив съм за високата чест, че съм „Почетен гражданин на Дупница“ и благодаря още
веднъж на г-н Чимев, на цялото ръководство на общината. Благодаря ви.
/ аплодисменти /
Това е една картина с която съм участвал в обща художествена изложба преди може
би 20 години. Много ценна картина за мен и я подарявам на общината.
/ аплодисменти /
Подготвил съм и друго дарение, но това ще стане ясно по-късно.
Благодаря.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане отчета на Община Дупница за 2018 г. / вх.№ 410/ 18.07.2019 г./
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Нека да чуем становищата на всички комисии. Г-н Пилев. Благодаря. Г-жа Инкьова.
Благодаря. Г-н Павлов. В зала. Благодаря. Г-н Георгиев. Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Колети, аз присъствах тука на отчета, когато се проведе и се даде за гражданите,
които за съжаление много малко присъстваха. Какво мога да кажа за това? Ние казахме
някои неща. Прави впечатление една цифри, ако не се лъжа от неизпълнение на местните
приходи милион и половина. Ние в нашата декларация и друг път сме казвали от къде идва
това нещо. Просто няма от къде данъци и такси, няма хора вече. Общината намаля с 7, 8 000
човека. Няма от къде да събираме. Няма нови работни места, няма икономика и за това който
и да бъде кмет за в бъдеще и общ. съветници трябва да се мисли по този въпрос, който
подметнах само в нашата декларация. За това е това неизпълнение, не толкова от нежелание
на служителите в данъчните служби да свършат тази работа. Така, че тази цифра ми се е
набила, ако не бъркам в главата милион и половина неизпълнение на местните приходи.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Други колеги. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми госпожи и господа.
Понеже така навлизаме в предизборна кампания и темата отчета на бюджета. Отчета
на бюджета е такъв какъвто беше в горе долу последните 4 години. Около 7 000 000
собствени приходи, около 7 000 000 разходи. Изключвам държавната субсидия, изключвам
изравнителната субсидия и т.н., които са целеви субсидирани от държавата дейности.
Това което засегна г-н Пехливански е ясно обяснимо. Ние сме го говорили много пъти
по отношение на възможността на общината да продава земи по чл. 19 и ограничената
възможност да продава атрактивни общински имоти. Това обуславя липсата на достатъчно
средства с които да може да финансира общинските дейности. Но понеже сега тука към тази
зала и към кметския стол се втурват знайни и незнайни герои със знайни и незнайни
екзотични предложения и т.н. искам да кажа, че ето за 4 години това е възможността и няма
кой знае каква възможност, ако ние наистина в предизборните си кампании, в работата на
следващия съвет това което този импотентен ОбС не успя да направи е да измислиме нещо
така щото да дойдат приходи в тази община. Да се увеличат значително приходите. Да ние
залагаме приходи от продажба на собственост. Да ако бяхме продали тютюневото щяха да
дойдат 400 000. То пък стана така, че областния го върна и то с обективни причини и т.н.
Може би ако се инвестира в нещо или т.н., ние имаме нашите виждания в СДС и ще ги
представим в нашата предизборна кампания. Но когато някой обещава нещо нека да стане
ясно, че ще тръгне от тази база 7 000 000 собствени приходи от които около шест милиона и
половина такива които това са детски градини, това са разходи които няма как да бъдат
намалени, напротив трябва да бъдат значително увеличени, включително дофинансиране на
общинската администрация. Дофинансиране защото аз допускам, че скоро ще дойде деня в
който ние няма да имаме тука специалисти в тази общинска администрация със заплати от
600, 700 лв. Това е изключително важно. И понеже ние недофинансираме, а ние
недофинансираме сега тука……….Друго искам да подчертая. Когато тръгнеш да критикуваш
и да кажеш как някой бил направил нещо, не искам аз да се превръщам в защитник на
настоящото ръководство, но вие знаете, че 8 години продължава изплащането на тия
11 700 000 лв. просрочени задължения. И как аджаба се правиме на ни лук яли ни лук
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мирисали. Когато ти имаш 7 000 000 приходи на година, а трябва да връщаш единадесет
милиона и половина, отделно задълженията в банки. Как 8 години този ОбС ………И между
другото една от причините така ние да подкрепяме до известна степен г-н Чимев е именно
факта, че той не се подаде на финансов популизъм. Нима не беше възможно той да събере
общ. съветници с които да изтегли един хубав кредит или пък дори без да събере общ.
съветници, както някои предходни кметове да напраска просрочени задължения на общината
и сега следващия кмет да влезе с минус 4,5,6 000 000. Ето това се нарича финансова
дисциплина. И това е факт, който никой не може да отрече. Понеже така аз като слушам
какво се говори очевидно ние от СДС няма да ни има в следващия ОбС, нали ще има нови
групи с по 10, 12 човека, поне на сърцето ще ми остане, че сме оставили общинския бюджет,
ако не на нула поне почти на нула. Осем години в тоя съвет ние стопирахме екзотичните
предложения, стопирахме взимане на кредити. Нали като казвам стопирахме, бяхме против
не, че ние сме ги спрели, но очевидно това е и веруюто и на кметското ръководство. Така, че
да си правиме тука свободни съчинения защо няма инвестиционна активност……..Аз пак
казвам, че в Дупница има инвестиционна активност, въпроса е, че е малка. Трябва ние да я
направим така, че да бъде по-голяма. Обаче как да внушиш на дървена глава, която на София
да и даде и да и каже, че не може, че трябва ти да го измислиш, че трябва сам да го
направиш. Няма да стане. Дървената глава чака Москва, чака Решетников, това чака тя. Така,
че една от причините да няма достатъчно инвестиционна активност е точно тази.
Завършвам. Отчета е такъв какъвто е и какъвто беше и предната година и по предната,
с продължаващо намаление на задълженията, без обаче да можеме да……….така на мен ми
се иска и с това завършвам, значителна степен следващия ОбС, когато вие сте тука, нас айде
казах няма да ни има, но вие ще сте тука. Инвестирайте малко повече в изкуство и култура, в
спорт. Нека има малко повече така мероприятия да се върне усещането за град.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплика от г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Съгласен съм с част от критиките на Костадин, но еми сложи Костадине сега еско
договора там към болницата, сложи 3 500 000 дето изтеглихме заем, който разбира се трябва
да го връщаме. Колко стават? Седем, осем милиона. И други заеми. Няма ли сега 8, 9 000 000
задължения, горе-долу говоря така както ти се опита да представиш нещата. Но 8 години не
са малко за изчистване на тези неща. И стига с това та от там от София не може, от Пловдив
не може. Виждате какво става в страната. Да не са тия общини по-добри от нас където се
разкриват фабрики и заводи нови. Да не са по-добри от нас? Ние сме тука до София на 65 км.
ОбС не съм съгласен и за това станах преди всичко, не е импотентен Костадине. Аз ли трябва
да защитавам тоя ОбС или трябва да говоря популистки точно обратното. Преди малко му
даде средна оценка, сега го направи сравни го със земята. Няма такова нещо. Посочих
причините които този ОбС според мене работи над средното от ОбС в страната, защото имам
впечатление и следя. Така, че от такива приказки също не могат да дойдат инвеститори.
Когато има такъв импотентен ОбС как той ще помогне на кмета и как ще дойдат
инвеститори. А това, че имаме възможност въпреки тези заеми, които сме връщали да идват
инвеститори тука, погледнете колко приватизирани предприятия така стоят. Погледнете
обувния завод, който е в ж.к. каква територия и как може да се използва. Е разбира се със
съгласие на сегашните собственици.
Какво става с икономическите зони? Къде са? Еми вие знаете г-н Дончев колко напира
и върви в тази посока в някои общини. Защо не дойде тука поне да дойде да ни чуе и да ни
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изслуша. Защо не го поканиме? Така, че не всичко е така както вие казвате Костадине. Не
всичко е така. И сами си правиме нещата хората да не идват тук.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Пехливански, вижте сега. По отношение на първата част от въпроса ви дето
казахте, че има задължения. Да, има задължения по еско договора, които обаче били
задължения на болницата макар, че ще ви припомня, аз тогава казах вместо да правиме…….и
която тя не ги плаща и ги плаща общината и аз тогава казах, предложих има го в
стенограмата, вместо да правиме шменти капели дайте направо ние да дадеме на болницата
тия пари. Но там са значително по-малко. Там са мисля, че около 800 000 ли? Не помня
точно колко бяха. Задълженията са около 4 000 000 към банки, но те и тогава бяха повече от
4 000 000. Вижте това не са просрочени задължения. Това са задължения, които се изплащат
и както вие сами усещате тази община вече без да я надценявам, но има доста въздух, вече
има свободен финансов ресурс и кмета си позволява някои разходи и си позволява да си
плаща вноските. Това е значително различно от това да имаш да дължиш 11 000 000
просрочени. Не че тогава нямаше задължения към банките. Колкото второто за
инвестиционната активност. Г-н Пехливански, най-добронамерено преди 2 сесии казахте да
спрем да разрешаваме на автокъщите да се преотрежда земята. Помните ли? Е знаете ли
какво е това? За това няма да има инвеститори. Когато това се каже в залата на този
импотентен съвет, хората го чуват и на вън. Нещо май щели да спират, нещо май се случва и
чао. А колкото до това до индустриалната зона, абсолютно съм съгласен. Това е пътя, това е
начина, имаме меморандум. Друг е въпроса, че примерно пак групата на БСП помните ли как
не давахте да се продава земи над 1 дка. Защо? Е каква индустриална зона да направиме на 1
дка г-н Пехливански? И аз пак ви казвам. Ве разчитайте на държавата. Дайте ние да се
хванем ръка за ръка. Мога да ви разкажа и в Божурище, мога да ви разкажа и в ……….но
най-добрата икономическа зона в България е частната икономическа зона Тракия. Частната
г-н Пехливански, ама частното в ляво е грозна дума. Затова ще чакаме ние пак на Дончев.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Няма други желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на докладната записка
№ 410.
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

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
въздържал се
въздържал се
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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

въздържал се
отсъства
въздържал се
за
за
за
за
за
за
въздържал се
за
въздържал се
за
за
отсъства
въздържал се
против
отсъства
за
за

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

21
1
7

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, ОбС
прие

РЕШЕНИЕ
№ 132
1. Общински съвет – гр. Дупница приема отчета за касовото изпълнение на бюджета
на община Дупница за 2018 г. по приходната и разходната част по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи - съгласно Приложение от №2 до №4, както следва:
1.1. По приходите общо 31288230 лв., в това число държавни дейности 16659595 лв. и
14628635 лв. местни дейности.
1.2. По разходите общо 31288230 лв., в това число държавни дейности 16659595 лв.,
14095711 лв. местни дейности и 532924 лв. за дофинансиране на държавни дейности с
местни приходи.
1.3. Налични по сметки в края на периода 2333159 лв., в това число 2331560 в лева и
1599 лева във валута.
1.4. Бюджетно салдо в края на периода, отрицателно в размер на 500391 лева, с който
привлечен ресурс от операции с финансови активи и пасиви са финансирани разходите.
2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2018 г.,
съгласно Приложение №6.
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3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 г., съгласно Приложение
№7.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Соколов, обяснение на отрицателен вот.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Колеги, по някой път съчувствам на всички, а в това число и на гражданите, които ни
гледат и слушат. Аман от ментори в тоя живот. Ментори или да ги наречем пишман ментори.
Аман. Що се отнася до бюджета той е………Въпроса, който задавам на себе си, предполагам
и гражданите си задават, а и имам право като ОбС и ние да зададем въпроса. По добре ли е
живял града, като цяло? С какво се е променил живота, улиците, училищата, болницата,
общинската визирам, ако щете администрацията?
Гласувах против защото имам критика, забележка. Имам резерва, която ще я запазя за
себе си и ако мога в следващите 4 години ще покажа алтернатива.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Колеги, преминаваме към следваща докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на
Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с
идентификатор 39339.138.132 с. Крайници, община Дупница, обл. Кюстендил – частна
общинска собственост. / вх.№ 458/ 28.08.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Положително становище
на комисията.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 458. Няма заявки за
изказване. Преминаваме към гласуване.
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

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

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

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,
чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.4 и чл.76 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 133
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следния имот: поземлен имот
с идентификатор 39339.138.132, село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004
год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления
имот местност Гугутица, с площ 11 304 /единадесет хиляди триста и четири квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: /сто тридесет и
осем хиляди сто тридесет и две/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 39339.138.132,
село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Гугутица, с
площ 11 304 /единадесет хиляди триста и четири квадратни метра/, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при
неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: /сто
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тридесет и осем хиляди сто тридесет и две/. Имотът не съдържа сгради, съгласно
№5065/10.06.2019 год.
2.2. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.1. начална тръжна наемна цена – 248.69 лв. /двеста четиридесет и осем лева и
шестдесет и девет стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45,
ал.1 от ЗДДС;
2.2.2. депозит за участие в търга – 49.74 лв. /четиридесет и девет лева и седемдесет и
четири стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;
2.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.1 от
настоящото решение, в размер на 24.87 лв. /двадесет и четири лева и осемдесет и седем
стотинки/.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане форма на управление на горски територии – общинска собственост. /
вх.№ 459/ 29.08.2019 г./
Нека да чуем становището на двете комисии. Г-н Пилев. Г-н Георгиев. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 459.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател, очаквах шоуто на Пламен точка С сега да се развихри. Защо така?
Ето не може да създадем едно общинско предприятие тука да управлява, както в Сапарева
баня има общинско предприятие. Е може ли така от шоуто да не сте се сетили за това нещо?
Динозавърска работа.
Ще използвам случая само за да кажа защото г-н Пехливански преди похвали, че сме
създали общински дружества. Декларирам, че ние от СДС продължаваме и ще продължим да
бъдем против съществуването на общински дружества, съществуването на общински
предприятия. Така както бяхме против създаването на дружеството за транспорта, но понеже
проекта беше такъв се съгласихме, така и както блокирахме създаването на общинска фирма
чистота, така ще продължим и за в бъдеще. И декларираме и ще използвам и аз случая
безплатен микрофон СДС е против общински дружества и предприятия, колкото и това в
кампанията да бъде нецелесъобразно.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги, 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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 181, ал.1, т. 2 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с
чл. 21, ал.1, т. 8, и чл.27 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 134
1. Общински съвет - Дупница определя форма на управление на горски територииобщинска собственост да се осъществява от държавните горски стопанства и държавните
ловни стопанства въз основа на договор.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи
договор с ТП “ДГС Дупница”.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на раздел “Лечебни растения” към “Програма за опазване на околната
среда на територията на община Дупница”. / вх.№ 460/ 29.08.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на комисиите. Г-н Пилев. Г-н Георгиев. Благодаря
ви.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 460.
Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, предната докладна и тази са еднакво важни. Костадин излезе, но
исках да чуе, но той ще разбере какво съм казал.
Приемаме раздел към “Програма за опазване на околната среда на територията на
община Дупница“. За съжаление не можах да си открия тази, иначе си пазя документите и да
видя какво е предвидено там, но явно, че щом приемаме раздел значи по този раздел не е
включен в програмата и за мен може да се търси и друг вариант освен общината да отговаря,
както принципа на тази докладна Горско стопанство ще оказва……..даваме нашите права на
тях да оказват съдействие. И по тази докладна също могат да ни помогнат. Това са над 200
растения лечебни и не виждам как общината освен със заповеди може да контролира
беритба…….айде там не може да се намесваме нали директно да разсаждаме или да
увеличаваме площите, то става от само себе си, но може би тука с горско стопанство също
трябва да се намери някаква форма на взаимно контролиране, защото знаем какви бели
стават и как се изкореняват тези ценни растения.
Костадин излезе, но искам да ви кажа, ние не сме били никога против автокъщите.
Просто аз там имам място. Това е обработваема земя, поливна земя. Водата не спира въобще
през цялата година и ти да затрупаш равно, хубаво, поливно место с асфалт, камъни и коли
не става. Нагоре петдесет метра по-нагоре примерно от Блатино и Пиперево има територии,
които не са разработени, мери където няма вече и животни. Там да му дадем без пари, да си
направи път или ние да му направим и да си направят автокъщите там.
На кой му харесва под шосето между Пиперево и Блатино тая гледка? Защо да не е
жито, царевица, слънчогледи ако места останали все още. Така, че това е било нашата
позиция. Не сме абсолютно против автокъщите, но те имат място, на друго място не на
поливна земя. Това аз не съм гласувал нито 1 път и групата против отреждане на земите
въпреки волята си, въпреки мнението за това нещо. Така, че тая връзка няма какво да ни
търси г-н Костадинов и да ни упреква.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пехливански.
Няма желаещи за друго изказване. Извинявам се г-жа Николова. Заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Тази докладна е добре казано, че сме загрижени след толкова много години откакто е
наредбата за изчезването на определени видове отделни и задоволяване на потребности от
лечебни растения на населението. Има ли някакъв конкретен повод, който изисква внасянето
на докладната за днешното заседание, някой определен вид растение използвано за лечебни
средства? Защото голяма част от тези растения, които са упомената както в разрешените така
и в забранителния списък мисля, че много трудно би било възможно да се контролира с тази
Заповед населението да прави подбор на това което ще бере и това което ще унищожава и

18

другото което трябва да пази. Мисля, че е трудно. Но причината, която доведе до
предлагането на тази докладна за днес.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Николова. От общинска администрация, заповядайте.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИВАНОВА – старши специалист „Екология“:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми общински съветници.
Приемането на докладната е във връзка с предписание от РИОСВ Перник за това, че
през 2015 год. имаше изготвена Програма за опазване на околната среда, в която беше
пропуснат този раздел да бъде изготвен към нея. РИОСВ Перник на всеки 5 години извършва
комплексна проверка. Тази година дойдоха пак на проверка и установиха, че сме изпуснали
този раздел и за това издадоха предписание да бъде изготвен. И същото вече е изпратен на
РИОСВ. Това е .
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви. Г-жа Николова.
Други изказвания? Благодаря ви.
Колеги, преминаваме към гласуване на докладна записка № 460.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 50, т.3 от Закона за лечебните растения, чл. 79 от Закона
за опазване на околната среда и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12, и чл.27 ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 135
1. Общински съвет Дупница приема раздел “Лечебни растения” към “Програма за
опазване на околната среда на територията на община Дупница” /Приложение/.
***

***

***

***

***

***

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 Поземлен имот с проектен
идентификатор 80491.78.401 по кадастралната карта на село Червен брег. /вх.№ 462/
03.09.2019 г./
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Колеги, нека да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 462. Няма такива.
Преминаваме към гласуване.
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
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за

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

24
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
20

РЕШЕНИЕ
№ 136
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 Милан
Костадинов Попов съгласно Решение № Ч1104/01.08.1997 г . по заявление вх.
№2609А/09.01.1992 г.,
на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15490292/17.07.2018 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.78.401, с адрес на поземления имот:
село Червен брег, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Крива върба”, с площ
7.926 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива.
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.
Заявителят Захари Миланов Попов с ЕГН 5110282820 наследник на Милан
Костадинов Попов е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена
декларация /оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 80491.78.401.
***

***

***

***

***

***

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 Поземлен имот с идентификатор
80491.78.128 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 463/ 03.09.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Положително становище.
Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Няма такива.
Преминаваме към гласуване.
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

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

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

23
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
№ 137
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 Милан
Костадинов Попов съгласно Решение №Ч1104/01.08.1997 г. по заявление вх.
№2609А/09.01.1992 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15490408/17.07.2018 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 80491.78.128, с адрес на поземления имот: село
Червен брег, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Малосаница“, с площ 2,382
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
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.
22

Заявителят Захари Миланов Попов с ЕГН 5110282820 наследник на Милан
Костадинов Попов е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена
декларация /оригинал/ за идентичност на ПИ с идентификатор 80491.78.128.
***

***

***

***

***

***

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 Поземлени имоти с
идентификатори 80491.97.102, 80491.97.143, 80491.97.196 по кадастралната карта на село
Червен брег. / вх.№ 464/ 03.09.2019 г./
Колеги, да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Няма заявки.
Преминаваме към гласуване.
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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
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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 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
№ 138
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 Милан
Костадинов Попов съгласно Решение №Ч1104/01.08.1997 г. по заявление вх.
№2609А/09.01.1992 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скици-проект №№ 15491494/17.07.2018 г., 15-491571/17.07.2018 г., и 15-490706/17.07.2018 г., както следва:
• Поземлен имот с идентификатор 80491.97.102 по кадастралната карта на село
Червен брег с адрес на поземления имот: село Червен брег, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност „Шаварете“, с площ 1,342 дка, начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
• Поземлен имот с идентификатор 80491.97.143 по кадастралната карта на село
Червен брег с адрес на поземления имот: село Червен брег, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност „Шаварете“, с площ 5,357 дка, начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
• Поземлен имот с идентификатор 80491.97.196 по кадастралната карта на село
Червен брег с адрес на поземления имот: село Червен брег, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност „Селска вада“, с площ 2,501 дка, начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
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.
Заявителят Захари Миланов Попов с ЕГН 5110282820 наследник на Милан
Костадинов Попов е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена
декларация /оригинал/ за идентичност на ПИ с идентификатори 80491.97.102, 80491.97.143,
80491.97.196.
***

***

***

***

***

***
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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 Поземлен имот с проектен
идентификатор 80491.99.137 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 465/
05.09.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 465. Няма заявки.
Преминаваме към гласуване.
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
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

21
няма
25

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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
№ 139
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 Милан
Костадинов Попов съгласно Решение № Ч1104/01.08.1997 г. по заявление вх.
№2609А/09.01.1992 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15490491/17.07.2018 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.99.137, начин на трайно ползване:
Нива, местност “Крайнишки път”, с площ 6,584 дка, образуван от ПИ с идентификатори
80491.99.30 с площ от 5,585 дка и 80491.99.122 с площ от 0,999 дка по кадастралната карта
на село Червен брег, с адрес на поземления имот: село Червен брег, Община Дупница,
Област Кюстендил.
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.
Заявителят Захари Миланов Попов с ЕГН 5110282820 наследник на Милан
Костадинов Попов е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена
декларация /оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 80491.78.137.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от Георги Георгиев – общински съветник и председател
на Експертна Комисия, определен с Решение № 134 от 28.09.2018г. на Общински съвет
Дупница, относно Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и
размерът на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури и дейности по
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на Община Дупница. / вх.№ 468/ 10.09.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на здравната комисия. Г-н Георгиев. Положително
становище. Благодаря ви г-н Георгиев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Заповядайте г-н
Георгиев.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Колеги.
26

Използвам случая да ви запозная. Рутинна докладна. Тази година одобрените двойки
са 14. Характерното е, че недостига е от 2 000 лв., което е компенсирано от средствата на
здравната комисия. Мисля, че това е достатъчно. Да им пожелаем успех и да запазиме
доброто.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев. Колеги, други изказвания по докладна записка 468? Няма.
Преминаваме към гласуване.
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
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за

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

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6,т. 23 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 140
1.Общински съвет Дупница утвърждава одобрените от Комисията заявители, за
отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция, по приложения списък.
2. При разглеждане на представените преписки, Комисията установи, че към
момента на подаване на заявленията, всички заявители вече са извършили разходи на
стойност, надвишаваща отпусканата от Комисията сума и са представили за целта разходооправдателни документии, поради което на основание на Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница,
Комисията предлага на всички одобрени заявители, отпуснатата сума да бъде преведена на
представени от заявителите лични банкови сметки .
3. Изпълнението на програмата и направените разходи от одобрените кандидати да
бъдат изплатени от бюджета за 2019г. Недостигащите средства, в размер на 2000 лева ( две
хиляди лева) за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция, да бъдат осигурени от вътрешно преразпределение на средствата по § 42-14
“Обезщетения и помощи по решение на ОбС”, дейност 122 “Общинска администрация”, по
бюджета на Община Дупница за 2019г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне на безвъзмездно право ползване на „Регионална здравна инспекция“ Кюстендил, ЕИК 176031298, на част от общински недвижим имот – частна общинска
собственост по АОС № 170/28.05.1998 г., представляващ част от самостоятелен обект с ид.
68789.16.303.1 по КК на гр. Дупница, с адрес ул. „Велико Търново“ №1, ет.1 . / вх.№ 469/
11.09.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Положително. Г-н
Георгиев. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Преди да преминем
към дебата ще дам думата на г-н Попов за едно пояснение преди да направя процедурното
предложение към т. 3.
Заповядайте г-н Попов.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Г-н Председател,
Уважаеми общ.съветници.
На председателския съвет бе обсъждана възможността за изравняване на двата
договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване за този имот. В края на миналата
година ОбС прие решение, с което предостави безвъзмездно на РЗИ Кюстендил 386 м2 от
имота. В момента е входирано заявление от директора на РЗИ с което желае да му бъдат
предоставени останалата част от 148 м2. Максималният срок за който може да бъде
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предоставен този имот е 10 години и ако отново бъде предоставен тази част от 148 м2 за 10
години ще се получи разминаване между двата договора.
За да не се получи това в т.3 на решението би следвало да се измени с следния смисъл:
3. Общински съвет Дупница упълномощава кмета на община Дупница да
сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с „Регионална
здравна инспекция“ гр. Кюстендил, ЕИК 176031298, със седалище и адрес на
управление гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, ул. „Тинтява“, за срок от датата на
сключване на договора до 30.11.2028 година.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Чухте самото предложение. Ще го повторя заради процедурата.
В последния абзац на т.3 да бъде за срок до 30.11.2028 г..
Който е „за“ така направеното процедурно предложение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се.
Имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма такива.
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

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

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 39, ал.4 от Закона
за общинската собственост, и чл. 61, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2—8 г.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 141
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част III, т.З – „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави за ползване“, която включва следния имот:
общински недвижим имот - частна общинска собственост по АОС № 170/28.05.1998 г.,
представляваща разликата между ползваните от РЗИ - Кюстендил 386 кв.м., съгласно
Договор № БУ-000033/27.12.2018 г. и общата площ на етажа, а именно 148 кв.м., съгласно
удостоверение № УД-847/22.08.2019 г. от главния архитект на Община Дупница – част от
самостоятелен обект с ид. 68789.16.303.1.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот триста и три, сграда едно, обект
едно/ по КК и КР, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение: няма, с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ №1, ет.1,
самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.16.303 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район шестнадесет, имот триста и три/, предназначение на
самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 534
/петстотин тридесет и четири/ кв.м., прилежащи чести: няма данни, съседни самостоятелни
обекти – на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68789.16.303.1.8,
68789.16.303.1.7, 586789.16.303.1.9, 68789.16.303.1.6, 68789.303.1.2, 68789.16.303.1.5,
68789.16.303.1.4, 68789.16.303.1.3, съгласно схема № 15-848262/15.11.2018 г., издадена от
Служба по геодезия, катрография и кадастър – гр. Кюстендил.
2. Общински съвет Дупница взема решение за предоставяне на безвъзмездно ползване
на „Регионална здравна инспекция“ гр. Кюстендил, ЕИК 176031298, със седалище и адрес на
управление гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, ул. „Тинтява“, на общински недвижим
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имот - частна общинска собственост по АОС № 170/28.05.1998 г., представляваща разликата
между ползваните от РЗИ - Кюстендил 386 кв.м., съгласно Договор № БУ-000033/27.12.2018
г. и общата площ на етажа, а именно 148 кв.м., съгласно удостоверение № УД-847/22.08.2019
г. от главния архитект на Община Дупница – част от самостоятелен обект с ид.
68789.16.303.1.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район шестнадесет, имот триста и три, сграда едно, обект едно/ по КК и КР,
одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма, с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ №1, ет.1, самостоятелният обект
се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.303
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
шестнадесет, имот триста и три/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой
нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 534 /петстотин тридесет и четири/ кв.м.,
прилежащи чести: няма данни, съседни самостоятелни обекти – на същия етаж: няма, под
обекта: няма, над обекта: 68789.16.303.1.8, 68789.16.303.1.7, 586789.16.303.1.9,
68789.16.303.1.6, 68789.303.1.2, 68789.16.303.1.5, 68789.16.303.1.4, 68789.16.303.1.3, съгласно
схема № 15-848262/15.11.2018 г., издадена от Служба по геодезия, катрография и кадастър –
гр. Кюстендил.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на община Дупница да сключи
договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с „Регионална здравна инспекция“
гр. Кюстендил, ЕИК 176031298, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ж.к.
„Румена войвода“, ул. „Тинтява“, за срок от датата на сключване на договора до 30.11.2028
година.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк „Рила“ – ведно с
поставения в имота павилион и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 470/ 11.09.2019
г./
Колеги, нека чуем становището на комисията г-н Пилев.
Положително. Благодаря.
Имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма такива.
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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13,
ал. 1 и чл. 76 и чл. 95 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 142
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г. в ч. ІІІ, т. А – “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” – със следният имот:
- част от имот с идентификатор 04220.16.100, съгласно скица № 15-110294/08.02.2019
г., с площ от 38 кв.м. /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв.м./, находящ се в гр.
Дупница, парк „Рила“, петно № 4 от одобрена схема – Приложение № 1 към Решение
100/19.05.2001 г. но ОбС Дупница, публична общинска собственост по АОС №
1791/07.01.2011 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от имот с идентификатор 04220.16.100, съгласно скица № 15110294/08.02.2019 г., с площ от 38 кв.м. /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв.м./,
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находящ се в гр. Дупница, парк „Рила“, петно № 4 от одобрена схема – Приложение № 1 към
Решение 100/19.05.2001 г. но ОбС Дупница, публична общинска собственост по АОС №
1791/07.01.2011 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект;
2.2. начална наемна цена – 200.00 /двеста лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи
ДДС;
2.3. депозит – 1 500.00 /хиляда и петстотин лева/ лв;
2.4. за периода от месец октомври до месец април включително за всяка календарна
година да не се заплаща месечен наем;
3. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – кмет на
община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с помалко от 10 ученици за учебната 2019/2020 година в общински училища. / вх.№ 472/
12.09.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на комисията по образование.
Положително. Благодаря г-жа Инкьова.
Имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на 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

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
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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
за
за
за
отсъства
въздържал се
за
отсъства
за
за

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

23
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 69, ал. 3 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 143
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на следните самостоятелни
паралелки с брой ученици под 10 за учебната 2019/2020 г.:

№

Училище

1.

ОУ „Христо Ботев”

2.

ОУ „Христо Ботев”

Населено
място
с. Крайници

с. Самораново

Клас

Брой
ученици

Недостиг

І клас

6

10

ПГ

7

5

І клас

9

7

ІІ клас

9

7

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по стандарти за финансиране за периода м. септември – м. декември 2019 г. да се осигурят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2019/2020 г., в рамките на
утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
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3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по стандарти за финансиране за периода м. януари – м. септември 2020 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2020 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на Регионалното управление на образованието –
Кюстендил за формиране на цитираните паралелки с по –малко от 10 ученици.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Дупница допуска
предварително изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен
интерес, който от закъснение на изпълнението може да последва значителна и трудно
поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първата от извънредните докладни. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване
под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост чрез публично
оповестен конкурс и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 473/ 12.09.2019 г./
Докладната не е разгледана в комисии.
Нека гласуваме допуск за разглеждане в зала.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се.
Колеги имате възможност за изказване.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на 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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13,
ал. 1 и чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008 г., последно изменена и
допълнена с Решение 48/27.03.2015 г. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 144
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.А „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
представляващ терен, находящ се в гр. Дупница, заключен между улица с о.т. 2203÷2214,
между кв. 62 и кв. 76 по регулационния план на гр. Дупница, поземлен имот с
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идентификатор 68789.17.101 по КК на гр. Дупница, съгласно изготвена схема, приложение
към Служебно писмо с изх. № 08-09-1740(1)/04.04.2019 г., одобрена от Главния архитект на
Община Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-349853/18.04.2019 г.,
издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и Удостоверение
за общинска собственост № УД-463/23.04.2019 г. – публична общинска собственост.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на общински недвижим имот, както следва:
2.1. - Част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
представляващ терен, находящ се в гр. Дупница, заключен между улица с о.т. 2203÷2214,
между кв. 62 и кв. 76 по регулационния план на гр. Дупница, поземлен имот с
идентификатор 68789.17.101 по КК на гр. Дупница, съгласно изготвена схема, приложение
към Служебно писмо с изх. № 08-09-1740(1)/04.04.2019 г., одобрена от Главния архитект на
Община Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-349853/18.04.2019 г.,
издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и Удостоверение
за общинска собственост № УД-463/23.04.2019 г. – публична общинска собственост, за срок
от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1.1. имотът се отдава под наем само по предназначение – за разполагане на „кафе –
автомат“;
2.1.2. начална наемна цена – 50.00 лв. /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се
дължи ДДС;
2.1.3. депозит – 10.00 лв. /десет/ лв., представляващ 20% от началната месечна
наемна цена;
2.1.4 правилата за участие, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета
на Община Дупница;
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), за обект “Външно електрозахранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
87727.120.11 по кадастралната карта (КК) на с.Яхиново, общ.Дупница, м.“Полето”, с начин
на трайно ползване “За друг вид производствен, складов обект”.. / вх.№ 484/ 16.09.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на комисията г-н Пилев.
Положително. Благодаря.
Имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладна записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов

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

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

24
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 ЗУТ, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 145
1.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за външно
електрозахранване на ПИ с идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори
87727.120.10 и 87727.120.9) по КК на с.Яхиново, общ.Дупница, м.“Полето”, с начин на
трайно ползване “За друг вид производствен, складов обект”, одобрена със Заповед № 300-558 / 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
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кадастър, чрез кабел 20kV тип САХЕк(вн)П 3х1х185 мм2, през ПИ 87727.16.395 – частна
собственост, с начин на трайно ползване “земеделска”, с дължина трасето през него 3,30 м в
съществуващ сервитут на ВЕ “Яхиново” 20кV и ПИ с идентификатор 87727.120.8 по КК на
с.Яхиново, м.“Полето” - път IV клас, публична общинска собственост, с дължина на трасето
в този участък 251,00 м.
2.Дава съгласие за преминаване трасето на кабелно захранване на ПИ с
идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори 87727.120.10 и 87727.120.9) по КК на
с.Яхиново, общ.Дупница, м.“Полето”, посредством кабел 20kV тип САХЕк(вн)П 3х1х185
мм2, през ПИ с идентификатор 87727.120.8 по КК на с.Яхиново, м.“Полето” - път IV клас,
публична общинска собственост, с дължина на трасето в този участък 251,00 м.
3.Разрешава на “ТЕХНОЛИФТ” ЕООД, ЕИК 109558420, представлявано от
Управителя Христо Димитров Карабельов, да възложи изработването на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за външно
електрозахранване на ПИ с идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори
87727.120.10 и 87727.120.9) по КК на с.Яхиново, общ.Дупница, м.“Полето”, одобрена със
Заповед № 300-5-58 / 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, чрез кабел 20kV тип САХЕк(вн)П 3х1х185 мм2, през ПИ
87727.16.395 – частна собственост, с начин на трайно ползване “земеделска”, с дължина
трасето през него 3,30 м в съществуващ сервитут на ВЕ “Яхиново” 20кV и ПИ с
идентификатор 87727.120.8 - път IV клас, публична общинска собственост, с дължина на
трасето в този участък 251,00 м.
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, Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове и Наредба № 16 от 09.06.2004 год. за сервитути на
енергийните обекти.
Съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл.127, ал.2 от
ЗУТ с ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди
внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с
ученици под минималния брой за учебната 2019/2020 година в общински училища. / вх.№
486/ 17.09.2019 г./
Колеги, нека чуем становището на комисията по образование.
Положително. Благодаря г-жа Инкьова.
Имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги,
Уважаема г-жо Инкьова.
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Четири години говориме за образование. Тази докладна е еманацията на този
импотентен ОбС в областта на образованието и в частност на комисията по образование и в
частност на председателката на комисията по образование. Постъпило искане от ОУ“ Св.
Климент Охридски“. Там случая е по-частен.
Постъпило искане от ОУ“Христаки Павлович“, от Крайници, от Самораново, от
Яхиново. Защо не е постъпило искане от „Паисий Хилендарски“, от „Евлоги Георгиев“, от
некои други хитреци в училищната мрежа? Отговарям си ще отговоря и на вас.
Виновните сме ние в тази зала, която не направихме ясна картина и оценка на
образователната мрежа и система….това, което призовавам всички политици да направят в
предизборните си кампании. Не може децата да паднат с 1/3 за няколко години и ето го днес
резултата.
67 деца, бройки дофинансираме плюс още 30 допреди малко. Това прави около 100,
това прави 1 училище. Значи ли това, че едно училище е в повече? 100 човека по 1 400 лв. да
дофинансира общината е поносима за една община. Друг е въпроса, че ние …с колко
дофинансирахме г-жа Вакъвчиева маломерните паралелки?...около трийсетина. Само
дадохме възможност да съществуват тия училища а не ги дофинансирахме както трябва.
От шоуто на Пламен, тръгна си щях да го питам как да се направи. Оставете
дофинансирането. Едва ли някой няма да се съгласи да се съберат 150-200-300 000 от
бюджета. Тук е въпроса, че тези хора като искат дофинансиране те са на ръба на оцеляването
тия училища. Това обуславя липсата на достатъчно база на достатъчно заплати, на
мотивация. Това прави едно огромно разделение в заплатите между учителите в едно
училище и в друго училище. Следващия ОбС и вас като политици призовавам седнете да се
направи една ясна картинка, да се видят учениците броя, учителите. Защото освен тези
училища виждаме гимназия „Христо Ботев“ дори иска разрешение, химическото училище.
Не искам да говоря за ниво на образованието, за неща които ни оплюват постоянно
гражданите, че не взимаме мерки.
Говоря ви за това, което ние сътворихме за тия 4 години. Не дадохме перспектива.
Тази година отново се избиха на приема. Една директорка си позволила публично да ни
обвини.
Прави са. Преди 2 години казах, че в училищата има някаква вълча надпревара за
ученици., че не може така. Хората трябва да имат перспектива да се знае какво ще се случи
след година, след пет.
Ние сме тези…хората са ни избрали да въведеме ред. Да покажеме перспектива. Да
съм предложил решение? Нивото спада все повече. Ето го резултата от дейността на нашия
ОбС, на нашата комисия и на нашия председател на комисия.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Костадинов.
Държа да кажа, че аз като председател на комисията по образование и култура и вчера
и сега от този микрофон благодаря на членовете на тази комисия за работата в този ОбС. Ние
нямаме нито едно провалено заседание поради липса на кворум за разлика от вашата
комисия.
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Повечето докладни записки сме взимали с пълно присъствие на всички членове и
пълно болшинство.
Да и аз преброих, че са 67 ученици недостиг. Трябва да прочетете обаче Наредба за
финансиране, където в чл. 68 и 69 се уточнява колко да бъде финансирането. Това не е
пълния размер на единния разходен стандарт и процент от този размер в зависимост с колко
ученици е едно училище. Аз работя с системата вече 21 години в системата на ниво община
Дупница. Работила съм в ОА макар и за кратко.не е имало година, когато…ОбС през
м.септември да не приеме решение за дофинансиране.
В закона за предучилищно и училищно образование, както и в предишния ЗНП се
дава право на родителите да изберат училище. И вие г-н Костадинов не живеете в района на
„Евлоги Георгиев“ но там учи вашето дете.
По отношение на приема в 1 клас изкуствено се увеличава напрежението. Една част от
това напрежение също вие сте виновен затова защото говорейки от този микрофон и давайки
интервюта като председател на ИК за приема в 1 клас. Тази година мина гладко приема.
Някои директори си позволиха да са против системата, но има нормативни документи и те
имат обяснение за това. Ние имаме нормални отношения помежду си с малки изключения.
Аз също имам изключения в отношенията с колегите като директор. Не мисля, че нещата
толкова ескалират колкото вие ги описвате. Приети са всички ученици в 1 клас. Местата са
запълнени. Ние сме приели на максимум и сме приели повече деца от уязвими групи,
колкото е посочено в системата. Така, че сме спазили изискванията въпреки жалбите към
някой училища от конкретен директор. След проверки от по-висшестоящи органи не се
установи несъответствие и нарушение. Обаче това не се публикува в медиите. В медиите се
публикуват изказвания на определен директор, защото не е тайна, че една от медиите е
сигурно щатен журналист към конкретно училище.
Не приемам нападките лично към мен като председател на комисията и към ПК по
култура, защото ние работихме много сериозно и отговорно. Тона, с който говорите от
микрофона на ОбС ми е обиден.
Благодаря за вниманието.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Нищо лично нямам към вас. Единствено към вас забележка е, че вие за 4 години не
излязохте от амплоато си на директор на училище вместо на председател на комисия. Вие
казвате всичко в училищната мрежа е чудесно, всичко е о,кей няма проблеми. Костадинов
насажда умишлено напрежение, за да може едва ли не да трупа гласове.
Тогава защо е тази таблица? Когато вие бяхте администратор досега няма около
десетина училища вече г-жа Инкьова. Само миналия мандат се закриха три. Не сте вие
виновна.защо тогава продължава да я има тази таблица? Когато вие бяхте в администрацията
и се гласуваше имаше ли я гимназията „Христо Ботев“ за дофинансиране? Имаше ли
училището по ХВП за дофинансиране? Г-жо Инкьова образованието не е на нужното ниво.
Това, че взехте повече от 30 ученика от район, който не е ваш не е незаконно. В живота има и
думичката морал. Вие не сте морален директор, вие сте директор, който говори в интерес на
вашето училище. Аз обаче говоря за училищната мрежа като цяло. Ако кажехте колеги
трябва да се затвори едно училище. Този разговор го водих в първия ден на ОбС, за да може
да уплътним училищната мрежа. Тогава щях да ви разбера. Това, че казвате че се плаща
частично. Това ли е решението г-жо Инкьова? Не е ли вярно, че училищата изнемогват? Като
им дадеме частично от субсидията, кое не е вярно?
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Не направихте цялостна картинка на образователната мрежа. Образованието в
Дупница е болно. Резултата се вижда и по приема в средните училища и от все по-големия
отлив на ученици към други населени места.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Исканото дофинансиране за ОУ“ Климент Охридски“ е за паралелката по ФВС,която
миналата година гласувахме и тогава беше с недостиг. Тези деца са вече 9 клас и паралелката
продължава да е с недостиг. Апелирам да гласуваме пак , след като преди 1 година сме се
съгласили.
Склонен съм да съм съгласен с г-н Костадинов, защото 6 деца ще има в Крайници а в
същото време в Червен брег се извозват деца в градски училища. Наредбата е най-близкото
училище по асфалтов път да е средищно. Не знам как „Паисий Хилендарски“ е по-близко от
Крайнишкото. Твърдя със сигурност, че не се спазва районирането. В района на ОУ“
Климент Охридски“ 17 деца са записани в „Паисий Хилендарски“. За какво се прави тази
наредба като не се спазва от училища, които имат претенции. В същото време колко са
процентите от деца от малцинствата. Връщаме едни деца вземаме други. Колко % са при вас
от малцинствата г-жо Инкьова?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Михалчев.
Г-жа Вакъвчиева заяви за изказване.
Г-ЖА АНИ ВАКЪВЧИЕВА - общ. съветник:
Уважаеми колеги,
Г-н Костадинов.
Съвсем приятелски съвет. Говорите за образование но сигурно 150 пъти споменахте
училища. Като говорите за образование говорете правилно.
Всички т.н. училища са на делегирани бюджети, което е основата на конкурентния
принцип. Вие сте десен човек. Когато политиката се намеси в образованието по този начин,
по който вие го правите нещата стигат дотук.
Като учител не като общ.съветник…20 години работя в „Паисий Хилендарски“ и
качеството на образование е добро. Хората доброволно правят този избор. Идват и казват
ние искаме да учиме тук не заради базата, не заради г-жа Инкьова а хората правят личния си
избор на кого да поверят децата си.
Както аз имам право да си избера личния лекар и никой не ме районира и си
поверявам живота и здравето на него и детето си. Образованието, възпитанието, създаването
на ценности, родителя да има свещеното право, което му дава и закона да повери детето си
на определена институция и на учител и т.н. това е демократично. Делегираните бюджети са
създадени, за да има конкуренция в качеството на образованието. Не говорим за количество.
Населението намалява. Това е факт. Ще има затворени училища. Какво да направим? За нас
основния обект са учениците. Като ги няма кой да учиме? Моля ви не бъркайте в
образованието. Искам 24 часа или 2 дни да влезете в училище и да видите какво се работи
там.
Хората имат право на избор. Районирайте, внасяйте правила, това не касае качеството
на образование.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Вижте на вас да ви обяснявам за образование все пак много вие ниско нивото. Да ви
попитам като твърдите, че толко са добре нещата защо гражданите не твърдят същото. Защо
хората са недоволни от образованието?
Свещения принцип, който не е свещен, но състезателния принцип въведен с единния
разходен стандарт…аз съм негов най-голям привърженик. Намери се един министър, издал
една наредба за райониране. Не съм я аз издал. Издал я е министър. Аз също не я подкрепям
аз също съм за състезателния принцип.обаче разбирате ли госпожо. Вие освен да гледате в
собственото си училище…беше ми интересно вашето мнение за училищата в селата. Вие
един път направихте интересно изказване, че трябва да бъдат закрити. Аз не споделям това
мнение.
А те ще загинат ако това което казвате…тука сме на едно мнение. Ако се отмени
наредбата или ако този ОбС реши да игнорира тази наредба така да бъде. Затова моето дете
учи в „Евлоги Георгиев“, защото когато го записах нямаще такава наредба. Проблема не е
това. Проблема е…като всичко е толкова добро, защо я има тази докладна сега? Защо няма
деца в селата? Преди 5 години закрихме в Червен брег. Идеята е децата да уплътнят
училищата в Яхиново и Крайници. Обаче вашето училище ги взе, а то ги взе защото вашето
училище ползваше подкрепа от общината и имаше транспорт.
Вашето госпожо се нарича дива конкуренция. Аз не съм против това нещо, но готов
ли е ОбС, това ли искаме. Тези училища ще загинат за по-малко от година ако това което
казвате стане факт.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Аз мислех да тръгна от изречението на г-жа Вакъвчиева, че политиката пречи. Но без
политика, без решение на ОбС образованието трудно би функционирало.
Г-н Костадинов, тая наредба дето я казвате…има Наредба 10 нормативен документ,
който определя реда, по който процедира всяко учебно заведение. Това, че ние правим
райониране, че предлагаме на директорите вариант с който да се съобразят, че те някои от
тях се съобразяват, други казват…да ма има Наредба 10. Това е повод взаимстван от
столицата.
Аз съм на същото мнение, че за по-малките населени места за мен е излишно. Какво
като правим споразумение с всички директори, подписват се ще спазват райониране и в един
момент казват да ама родителя иска. Нямам основание да го върна. Аз като родител бих се
позовал по същия начин. Даваме децата си там където мислиме, че ще получат добро
образование. Другия проблем е делегирания бюджет.колкото да не ни е не трябва да ги
съдим. Нито директорите нито колективите на учебните заведения. В крайна сметка това са
техните работни места, техните заплати идват от броя деца. Виждате ли колко поводи за
възникване на такава ситуация има. Само едно нещо не мога да разбера населено място с
2 000 човека да има 90 ученика да не може да формира паралелка. Визирам с. Яхиново.
Тука възниква другия момент какво предлагаме на нашите деца. Ако имаме база а тя
не е лоша, ако създадем колектив, който не е лош, тогава защо родителите на тези деца ги
водят в града. Тука не може да съдим никой. Г-н Илиев каза грешка за закриване на
училищата. Помните ли в Джерман как функционираше училището. От Гиздова махала
возехме 90 деца , за да кажеме че в Джерман има училище. Децата на Джерман учеха в града.
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В с. Бистрица се разбрахме с Васко Бански направи ми списък колко деца ще запишете
…три. Ние какво да направиме тогава? Бремето на политика е понякога да взимаме и
непопулярни решения. Аз съм за да се помогне да се помага на училищата. Една единствена
паралелка в ОУ“ Климент Охридски“. Миналата година гласувахме спортно училище,
спортна паралелка 18 деца не могат да запишат. На кого да се сърдиме? Родителя казва аз не
искам. Редно е да са помогне. 4 деца не достигат дайте да помогнеме да видиме. Темата не
бива да експлоатираме, за да си натриваме носове на личностна основа. Да не ползваме
трибуната за тупане по врата.
Че ще помагаме, мисля че две мнения няма.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Илиев заповядайте.
Г-Н АСЕН ИЛИЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Колеги.
Точно това ми беше мисълта. Тука не стои въпроса за това да анулираме или
затвориме това училище, тази паралелка. Ясно е, че тази паралелка, която миналата година
гласувахме за спортна паралелка е фалшива. Нема какво да си говориме. Града губи от тая
работа, защото както аз ще кажа, че еди кой си ….няма да се отведе детето в “Христаки
Павлович“, защото там има само 2 българчета. По същия начин спортната паралелка в това
училище не може да съществува. Гласувал съм „за“ само заради спорта. Не е въпроса да
наблъскваме или вкарваме този или онзи вътре за да има паралелка.
Ако трябва да се помогне в това училище общината трябва да помогне. Така както
трябва да помогне на всички други училища. Не да закриваме този или онзи, защото не сме
убедени закривайки Джерман, Бистрица и Червен брег сме правилно постъпили. Не сме
убедени за съжаление. Първия клас…да казвате, че са трима човека, да така е. но, даваме
всичко от себе си, за да го направиме. Това училище не даваме това е истината не даваме.
Никакъв популизъм не вкарвам, нищо лошо не казвам. Говориме за гимназията. Тази година
5 паралелки пълни догоре. Същата работа е „Паисий Хилендарски“ и т.н.
Съжалявам много, че в Механо техникума няма паралелка студена обработка. Трябват
им стругари, фрезисти, заварчици. Няма ги. Как да помогнеме? Има как да помогнеме.
„Евлоги Георгиев“ миналата година направиха за 300 000 пристройка на училището от
делегирания бюджет и помощ от министерството. Гимназия „Христо Ботев“ по същия начин
го правиме. Общината помага с каквото може. Тома ми е мисълта а не да закриваме и
коментираме тука „Неофит Рилски“ само цигани и т.н.. нема такова нещо. 1 505 ученика
имаше, бех помощник-директор и знам. Всички от ромския квартал беха вътре. Вечерта
светят три етажа на цял блок. На кой да се сърдиме? Естествено е това.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Илиев.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Още веднъж да взема думата. Г-н Илиев ми даде повод. Ние правим и друга грешка.
Не разделяме образованието начално и средно.
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Проблема в началното е един г-н Илиев.когато директорите на училища с колектива
до края на февруари правят разчет и заявяват брой паралелки. Тук има ситуации, в които не
се подхожда коректно. Подтекста е ясен делегирания бюджет. Когато имаш в район 30 деца а
ти излезеш и кажеш искам 3 паралелки. Коректно ли е? тук съм склонен …ако Паисий
обявят не 4,5 а 8 паралелки ще съберат всички. Чест им прави в рамките на последните
години не завишават. И колегите от другите училища може да не им е приятно, че отиват
децата там, но явно има нещо, което ги кара да ходят там.
Отиваме на средно образование. Г-н Илиев държа да ме чуете. Понеже си говориме
говориме гимназията. Не обявяваме ли прием в паралелки които нямат никакво приложение.
Идва министър Вълчев събрахме директорите на средните училища от една страна, от
другата страна представители на бизнеса. Бизнеса иска едно, от другата страна ние даваме
друго.
Дуалното обучение, за което никой не отваря дума е една практична и добра форма.
В момента в Механо техникума в момента има две паралелки. Тютюневия има една
плюс текстил. Да не споменавам име на директор на въпроса: защо обявявате такава
паралелка, за която знаете че интерес няма? Тя казва: мен ме е страх да обявя друга за да не
би да няма никой. Това е подход. Тука не съм склонен да приема, че ние сме виновни. Ние
сме виновни, че в такава ситуация на подобен директор да направи определена стъпка.
Като събереме всички проблеми стигаме до подобна ситуация и почваме да си криеме
главите в пясъка да се правиме на щрауси. Хубаво е да кажеме: ние ще помагаме, ние няма
да закриваме. Само, че това е нещо, което догодина ще доведе по още по-лош резултат. Не е
приятно, но трябва да си кажеме понякога проблема е такъв при този, при този.
Колко специалности в Механо техникума има, които имат интерес на пазара в
момента? Имаше хладилна техника, стругари, фрезисти, ел. техници …сега банково дело. Не
упреквам колегите, да не ме разбереш погрешно. В града английска филология имаме ли?
Нашите деца, които излизат посока Благоевград ….защо този поток не го оставим?
Дайте това, което бяга от града за него да мислиме.
Това е една тема, за която трябва да се работи по-рационално.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев .
Г-н Костадинов, няколко пъти реплика…
/ г-н Павлов - общ. съветник: Предлагам прекратяване на дебатите./
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
Г-н Илиев, не знам защо тия емоции. Хората отвън чакат на нас политиците да сме
направили нещо за образованието. Няма да казвам дали е лошо образованието, но да стане
по-добро.
Вашето изказване…фалшив клас, там защо няма това…от друга страна да спасиме
училищата, трябва да им се помага. Как? Трябва първо визия…какво е състоянието. Да се
направи ясна перспектива. След това да се направят…набележат мерки. Казах го в моето
изказване. Да се знае примерно ще се затвори училището след 5 години …ние ще
уплътняваме. Ако мислите експертите, че това е пътя дайте тогава да напълниме Паисий. Да
кажеме обаче, че другите училища ще бъдат затворени. Затова нещо апелирам. Ако смятате
експертите, че трябва да се затворят другите и да остане само това училище, или Евлоги,
защото са направили 300 000. Така да бъде. Но кажете го…всеки се спасява по някакъв
начин. Затова хората мразят политиците, защото ние не показваме перспектива. С едно нещо
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не съм съгласен с никой. И кмета го каза и аз ще го кажа. Работа на ОбС е да контролира
училищната мрежа и не случайно тази докладна се гледа тука.
Тя се гледа тука, защото тука и е мястото. Тук се определят политиките за развитието
но общината, а не от министър и някой друг.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Постъпи процедурно предложение от г-н Павлов за прекратяване на дебатите по
докладната.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към гласуване на 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

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

отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 68, ал. 2 - 8 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 146
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на следните самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния брой за учебната 2019/2020 година:
№
1.
2.

3.

4.

5.

Училище
СУ „Свети Климент
Охридски”
ОУ Христаки
Павлович”

ОУ „Христо Ботев”

ОУ „Христо Ботев”

ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”

Населено
място

Паралелка

Брой
ученици

Недостиг

Дупница

ІХ клас

14

4

Дупница

ІІІ клас

15

1

ІІІ клас

13

3

IV клас

13

3

V клас

17

1

VI клас

11

7

VII клас

15

3

IIІ клас

10

6

IV клас

11

5

V клас

15

3

VI клас

11

7

VII клас

13

5

ІІІ клас

15

1

ІV клас

14

2

Крайници

Самораново

Яхиново
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№

Училище

6.
7.

ПГХВХТ
ПГ „Христо Ботев”

Населено
място

Дупница
Дупница

Паралелка

Брой
ученици

Недостиг

V-VІ клас
(слята)
VІІ клас

14

4

10

8

XIIА клас

17

1

XІД клас

16

2

ХІІА клас

17

1

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за финансиране за периода м. септември – м. декември 2019 г. да се осигурят след
утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2019/2020 г., в рамките на утвърдения
бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за финансиране за периода м. януари – м. септември 2020 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2020 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Дупница допуска предварително
изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен интерес, който от
закъснение на изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от Георги Георгиев – общински
съветник и Председател на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси в
Общински съвет Дупница, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на
1000лв. /хиляда лева/ на Вергиния Николова Пашина, живуща в гр. Дупница, ул. „Асен
Меджидиев“ № 1. / вх.№ 490/ 19.09.2019 г./
Докладната не е разгледана в комисии.
Нека гласуваме допуск за разглеждане в зала.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
20
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
Приема се.
Колеги имате възможност за изказване по тази докладна.
Г-н Георгиев заповядайте.
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Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
Колеги.
Изцяло социална докладна. Става въпрос за физическо оцеляване, невъзможност за
закупуване на лекарствата.
Комисията, която оглавявам завършва мандата с 2 050 лв. в излишък. Бюджета, който
увеличихме не е увеличен безпринципно а средствата недостигаха. 2 050 остават и 2 000 сме
дофинансирали програмата инвитро.
Пожелавам на всички една позитивна кампания.
Късмет.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Други колеги? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на 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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
49

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 147
1. Общински съвет-Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 1000лв. /хиляда лева/ на Вергиния Николова Пашина, живуща в гр.
Дупница, ул. „Асен Меджидиев“ № 1, по Заявление до Община Дупница с вх. № 94-В1252/12.09.2019 г.
2. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Дупница, дейност „Общинска
администрация” § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Отмяна на Решение № 96 от 31.05.2019 год., взето с протокол № 5
от 31.05.2019 год., от заседание на Общински съвет Дупница и вземане на ново решение за
учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Оптична свързаност на
територията на гр. Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1 България“ ЕАД, през
поземлени имоти с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82,
68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477,
68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр. Дупница. / вх.№
491/ 19.09.2019 г./
Докладната не е разгледана в комисии.
Нека гласуваме допуск за разглеждане в зала.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

Приема се.
Колеги имате възможност за изказване по тази докладна.
Г-н Шаламанов има въпрос.
Заповядайте.
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Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ - общ. съветник:
Въпроса ми е дали ще продължи разкопаването на всички улици и тротоара, дали ще
има нарушаване на асфалтовата настилка. Ако има нарушаване дали след това ще се
възстанови…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Заповядайте г-жа Георгиева.
Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА – началник отдел“ ТД и УОА“:
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
Май месец е приета докладна, с която учредяваме право на преминаване на А1. От
май месец досега се реализира проект „Интегриран градски транспорт“, по който вече
виждаме финала. Поради тази причина имаше леки допълнения да се оправят неточности,
неизяснени моменти между Виваком на които е учредено преди време право на преминаване
и на А1.
Те искат право на преминаване за трасета в които вече съществува канална мрежа.
Затова се налага тази промяна, защото едно е само да се издърпва кабел, едно е да има нови
мероприятия по разкопаване.
Другото уточнение, което правим с тази докладна е, че се налага да се копаят малки
участъци, за да може да се свърже този канал към съществуващите.
Искаме да се гласува предварително изпълнение, защото в момента текат ремонтни
дейности по определени улици. С цел да не се копае след това и да не се създава дискомфорт
и на гражданите и на общината и да текат нови гаранции, затова искаме това предварително
изпълнение. Сега е момента да се положи кабела по новите трасета.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Георгиева.
Моля останете на микрофона.
Г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Понеже виждам ул.“ Велико Търново“ и знаеме, че там се асфалтира. Значи ли това,
че ще копае на новия асфалт?
Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА – началник отдел“ ТД и УОА“:
Категорично не. От „Александър Батенберг“ имат 50-метров участък, в който влизат
директно в шахта, която е вече съществуваща и теглят кабел близо до Юндома.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Георгиева.
Не виждам други желаещи за изказване.
Преди да минем към гласуване ще си позволя и аз да взема думата.
Благодаря на всички колеги за добрата работа и атмосферата в ОбС. Много се говори
днес за оценки, този ОбС как бил работил а аз мисля, че най-добрата оценка на 27 октомври
ще дадат гражданите. Мисля, че в този ОбС атмосферата, която наложихме, диалог без
популизъм работеше, защото пример е работещата общинска болница с намалените
задължения. Говорехме за инвеститори. Може би в тази зала атмосферата която създаваме
ще поканиме тези инвеститори, затова се обръщам и казвам образованието в Дупница е
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отлично, здравеопазването е много добро. Имаме много експерти в тези сфери. Това, че има
някъде спорове е нормално в тях да се ражда истината.
Тъй като всички в залата подчертахме проблема с демографската криза аз пожелавам
по време на кампанията повече ползотворни идеи и повече работа в насока догодина по това
време Дупница да има повече граждани.
Бъдете живи и здрави.
Благодари най-вече на жителите на община Дупница, че чрез своя вот, който дадоха в
гласуването за кмет на годината община Дупница спечели награда, която е за всички
дупничани, за ОА и за нас общинските съветници, защото това е награда за цялостния
мандат 2015-2019 г.. тази награда е в едни от най-престижните категории „Градска среда“.
Така, че нека се гордеем с тази награда, защото тя е за дупничани и една оценка за работата
на нас като общинските съветници и на кметската администрация и лично в лицето на г-н
Чимев.
Благодаря колеги.
Преминаваме към гласуване на 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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.34, ал. 6 от Закона за
общинската собственост; чл. 30, ал.5, чл.18, ал. 3 във връзка с чл.19, ал.1 и чл. 31, ал.1 и
ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура,
ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 148
1. Общински съвет Дупница отменя Решение № 96 от 31.05.2019 год., взето с
протокол № 5 от 31.05.2019 год., от заседание на Общински съвет Дупница,
2. Общински съвет Дупница дава съгласие да се учреди право на прокарване за срок
от 10 /десет/ години за изграждане на обект: „Оптична свързаност на територията на гр.
Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ през поземлени имоти с идентификатори
68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82, 68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34,
68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477, 68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178,
68789.608.464 по КК на гр. Дупница както следва:
2.1 От съществуваща КШ 701-21044 пресича ул. „Самоковско шосе“ до нова КШ 2,
откъдето продължава по тротоара до КШ 3, между о.т. 18 и о.т. 23 , представляващ част от
ПИ 68789.602.34 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица, публична общинска
собственост; с дължина на трасето 78 м, широчина 1 м, необходима площ 78 кв.м- съгласно
приложен трасировъчен план лист 7/7
2.2 От съществуваща КШ 701-44003 о.т. 2036 продължава по тротоара на ул. Княз
Александър Батенберг до КШ 8, представляващ част ПИ 68789.15.423 по КККР на гр.
Дупница, за второстепенна улица, публична общинска собственост; с дължина на трасето 52
м, широчина 1м, необходима площ 52 кв.м –съгласно трасировъчен план лист 6/7
2.3 От о.т. 2036 до КШ 701-44003 по ул. „Велико Търново“, представляващ част от
ПИ 68789.15.427 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица, общинска публична
собственост; с дължина на трасето 2 метра, широчина 1 м, необходима площ 2 кв.м –
съгласно трасировъчен план лист 6/7
2.4 От КШ 4 от о.т. 2236 по ул. „Бисеров“ през о.т. 2194 до о.т. 2195, представляващ
част от ПИ 68789.17.82 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица, публична
общинска собственост; с дължина на трасето 81 м, ширина 1 м, необходима площ 81 кв.м съгласно трасировъчен лист 5/7
2.5 От съществуваща КШ 701-13010 пресича до КШ4 ул. „Бисеров“ о.т. 2236,
представляващ част от ПИ 68789.17.2 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица,
публична общинска собственост; с дължина на трасето 11 м, ширина 1 м, необходима площ
11 кв.м-съгласно трасировъчен лист 5/7
2.6 От КШ 6 по тротоара до КШ 701-13007 по тротоара на ул. „Вихрен“,
представляващо част от ПИ 68789.17.88 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица,
публична общинска собственост; с дължина на трасето 9 м, ширина 1м, необходима площ 9
кв.м-съгласно трасировъчен лист 5/7
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2.7 От о.т. 2195 до КШ 6 на ул. „Вихрен“, представляващ част от ПИ 68789.17.84 по
КККР на гр. Дупница, за паркинг, публична общинска собственост; с дължина на трасето 34
м, ширина 1 м, необходима площ 34 кв.м-съгласно трасировъчен лист 5/7
2.8 От съществуваща КШ 701-19006 пресича ул. „Страхил Войвода“, продължава по
тротоара до КШ 11 от о.т. 2239 до о.т. 2242, представляващ част от ПИ 68789.607.476 по
КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица, публична общинска собственост; с дължина
на трасето 100 м, ширина 1 м, необходима площ 100 кв.м-съгласно трасировъчен лист 4/7
2.9 При съществуваща шахта 701-19006 в УПИ II-за жилищно строителство, кв. 56,
представляващо част от ПИ 68789.607.225, комплексно застрояване , частна общинска
собственост; с дължина на трасето 1 м, ширина 1 м, необходима площ 1 в.м-съгласно лист
4/7
2.10 От КШ 11, откъдето минава по тротоара на ул. „Васил Левски“ до КШ 12 от о.т.
2242 до КШ 2269, представляващ част от ПИ 68789.607.477 по КККР на гр. Дупница, за
второстепенна улица, публична общинска собственост; с дължина на трасето 65 м, ширина 1
м, необходима площ 65 кв.м-съгласно трасировъчен лист 4/7
2.11 От КШ 12 пресича ул. „ Отец Паисий“ и продължава да тротоара до КШ 14. От
там трасето пресича ул. „Отец Паисий“ от о.т. 2269÷о.т.2264,представляващо част от ПИ
68789.607.478 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна улица, публична общинска
собственост; с дължина на трасето 82 м, ширина 1 м, необходима площ 82 кв.м.съгласно
трасировъчен лист 4/7
2.12 Пресичане на ул. „Отец Паисий“ до КШ 15 в УПИ I-за жилищно строителство и
магазини, кв. 90, представляващо част от ПИ 68789.608.152 по КККР на гр. Дупница, Средно
застрояване от 10 до 15 м, частна общинска собственост; с дължина на трасето 12м, ширина
1 м, необходима площ 12 кв.м-съгласно трасировъчен лист 4/7
2.13 От КШ 18 продължава по тротоара на ул. „Яворов“ до КШ 20 от о.т. 2246 до о.т.
2264, представляващо част от ПИ 68789.608.178 по КККР на гр. Дупница, за второстепенна
улица, публична общинска собственост; с дължина на трасето 151м , ширина 1 м,
необходима площ 151 кв.м-съгласно трасировъчен лист 4/7
2.14 От съществуваща КШ 701-13025 продължава по тротоара на ул. „Св. Иван
Рилски“ до КШ 16, пресича улицата до КШ 17 и продължава по тротоара и до КШ 18 от о.т.
2248 до о.т. 2246, представляващ част от ПИ 68789.608.464 по КККР на гр. Дупница, за
второстепенна улица, публична общинска собственост; с дължина на трасето 108 м, ширина
1 м, необходима площ 108 кв.м-съгласно трасировъчен лист 4/7
По т.2.9 и 2.12 за имотите частна общинска собственост:
- правото на прокарване е с обща стойност 265 лв./двеста шестдесет и пет лева/ без
ДДС – съгласно изготвена оценка от лицензиран експерт-оценител.
- отстъпеното право на сервитут е с обща стойност 398 лв. / триста деветдесет и осем
лева/ без ДДС - съгласно изготвена оценка от лицензиран експерт-оценител.
3. Общински съвет-Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши
правни фактически действия за обектите описани в т. 1 на решението.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Дупница допуска
предварително изпълнение на настоящето решение за защита на особено важен обществен
интерес, като от закъснение на изпълнението може да настъпи значителна или трудно
поправима вреда.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Закривам днешното заседание.
Благодаря ви колеги. Пожелавам в следващия ОбС да има същата ползотворна
атмосфера.
Приятен ден.

Заседанието бе закрито в 12,10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ инж. Емил Гущеров /

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

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