ПРОТОКОЛ
№7
Днес 20.07.2018 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе VII-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 25 общински съветници.
Отсъстваха Виолета Инкьова, Дилиана Диканска, Спас Андреев, Славчо Павлов,
Христо Михалчев, д-р Кирил Кирилов, д-р Крум Бонев и Йонко Гергов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров 10.07 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Уважаеми госпожи и господа.
Първо искам да честитя празника на всички именници днес, на всички съграждани да
пожелая здраве и късмет на този хубав ден.
В залата присъстват 25 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам VII редовно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 412 /13.07.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Димитър Крекманов – общински съветник, относно Приемане на
Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от
бюджета на Община Дупница. /вх. № 370/22.06.2018 г./
2. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Изразяване на мотивирано становище по молба вх. № 209/28.03.2018 г. подадена
от Галина Низамова за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. /вх. №
375/27.06.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от
1

05.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020,
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. /вх. № 386/05.07.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от
28.06.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. /вх. № 387/05.07.2018 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C1 от
13.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. /вх. № 391/10.07.2018 г./
6. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Утвърждаване на решението на конкурсната комисия и избор на управител
на“Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 392/10.07.2018 г./
7. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. /вх.
№ 393/10.07.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 87727.7.18 и
87727.7.19 с. Яхиново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.
/вх. № 394/10.07.2018 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 номер
39339.502.195 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. № 395/10.07.2018 г./
10. 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 номер
39339.502.193 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. № 396/10.07.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
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/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен номер
39339.502.194 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. № 397/10.07.2018 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 24791.136.48 с. Дяково,
община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. /вх. № 398/10.07.2018
г./
13. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Даване на съгласие на Управителя на „ГУМ-Дупница“ЕООД, гр.Дупница за
извършване на неотложен ремонт на прилежащи части, около сградата на „ГУМДупница“ЕООД и стълбите на подлеза. /вх. № 399/10.07.2018 г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Придобиване на право на собственост върху недвижим имот в с.Яхиново, Община
Дупница, чрез правна сделка. /вх. № 400/10.07.2018 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 14/Протокол 1 от заседание на ОбС Дупница проведено на 26.01.2018 г..
/вх. № 401/10.07.2018 г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г. /вх. №
405/11.07.2018 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Финансово
стимулиране на волейболен клуб „Марек Юнион-Ивкони” през сезон 2018-2019 г. за
постигнати изключителни успехи в областта на спорта. /вх. № 407/12.07.2018 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
на представител на Община Дупница в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил.
/вх. № 411/12.07.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 429/17.07.2018 г. от инж.
Костадин Костадинов с докладна записка Образователната система в община Дупница. /вх.№
422/ 16.07.2018 г./ да бъде т. 19.
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 431/18.07.2018 г. от
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно допълване на дневния ред с докладна
записка относно : Приемане на решение за одобряване на Проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) в
обхват: Улици с осови точки, както следва: 1343÷1344÷1345; 1345÷1346÷1347÷1348;
1347÷1349 и 1349÷1379 пред УПИ І- за битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница, в
участъка между квартали 126, 236, 240 и срещу квартали 303 и 302 (имоти с идентификатори
68789.13.419, 68789.13.429, 68789.14.431, 68789.609.43 по КК на гр. Дупница) и за УПИ ХVІ6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І-4108,6132,6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV-4242,4243 и УПИ
ІІ-4107, кв. 236 и УПИ І-За битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница, с вх.№ 423 /
16.07.2018 год. т.20.
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 431/18.07.2018 г. от Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно допълване на дневния ред с докладна записка
относно : Изменение на т.1 от Решение № 80, от Протокол № 6 от Заседение на Общински
съвет – Дупница от 29.06.2018 год. за издаване на Разрешение за изработването на Проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство
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на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68789.791.3, местност „Кубасина” по
кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 / 30.07.2004 год. на ИД
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-248 / 20.06.2013 год. на Началника на СГКК –
Кюстендил, с входящ № 424 от 16.07.2018 год. т. 21.
Да се създаде нова т.22: Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на
Община Дупница относно: Изменение на Решение № 103 от заседание на ОбС – Дупница,
проведено на 14.07.2017 год., с входящ № 427от 17.07.2018 год.
Да се създаде нова т.23: Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на
Община Дупница относно: Приемане на решение за отдаване под наем на общински
поземлени имоти с идентификатори №68789.334.34, №68789.334.35, №68789.334.36,
№68789.334.37,
№68789.334.38,
№68789.334.42,
№68789.334.43,
№68789.334.44,
№68789.334.45, №68789.334.46, №68789.334.47, №68789.334.39 по КК на град Дупница, с
входящ № 428 от 17.07.2018 год.
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 434/19.07.2018 г. от
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно допълване на дневния ред с докладна
записка, относно Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовирипублична общинска собственост, находящи се на територията на Община Дупница в полза на
държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (обн. ДВ, бр.55 от 03.07.2018 год.) възможност./ вх.№ 433/ 19.07.2018 г/ като т. 24.
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 440/19.07.2018 г от Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет – Дупница за създаване на Т. 25 - Докладна
записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател на ПК по здравеопазване,
социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на еднократна финансова помощ
в размер на 500 лв./ петстотин лева/ на Лилия Евтимова Шуманова, живуща в гр. Дупница,
ул.“Хан Крум“ 15, бл.17, вх.1, ет.1, ап.2../вх.№ 436/ 19.07.2018 г./
Т. 26 - Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател на ПК
по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 500 лв./ петстотин лева/ за Ивайла Ивайлова Каракашева,
живуща в гр. Дупница, ул.“Поп Харитон“ 19./вх.№ 437/ 19.07.2018 г./
Който е съгласен да допълним дневния ред с предложените допълнения, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Който е “за” това да гласуваме целия дневен ред с допълнението и е съгласен, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма
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ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Докладна записка от Димитър Крекманов – общински съветник, относно Приемане на
Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от
бюджета на Община Дупница. /вх. № 370/22.06.2018 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Изразяване на мотивирано становище по молба вх. № 209/28.03.2018 г. подадена
от Галина Низамова за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. /вх. №
375/27.06.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от
05.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020,
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. /вх. № 386/05.07.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от
28.06.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. /вх. № 387/05.07.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C1 от
13.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. /вх. № 391/10.07.2018 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Утвърждаване на решението на конкурсната комисия и избор на управител
на“Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 392/10.07.2018 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. /вх.
№ 393/10.07.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 87727.7.18 и
87727.7.19 с. Яхиново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.
/вх. № 394/10.07.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
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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 номер
39339.502.195 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. № 395/10.07.2018 г./
10. 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 номер
39339.502.193 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. № 396/10.07.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен номер
39339.502.194 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. № 397/10.07.2018 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 24791.136.48 с. Дяково,
община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. /вх. № 398/10.07.2018
г./
13. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Даване на съгласие на Управителя на „ГУМ-Дупница“ЕООД, гр.Дупница за
извършване на неотложен ремонт на прилежащи части, около сградата на „ГУМДупница“ЕООД и стълбите на подлеза. /вх. № 399/10.07.2018 г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Придобиване на право на собственост върху недвижим имот в с.Яхиново, Община
Дупница, чрез правна сделка. /вх. № 400/10.07.2018 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 14/Протокол 1 от заседание на ОбС Дупница проведено на 26.01.2018 г..
/вх. № 401/10.07.2018 г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г. /вх. №
405/11.07.2018 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Финансово
стимулиране на волейболен клуб „Марек Юнион-Ивкони” през сезон 2018-2019 г. за
постигнати изключителни успехи в областта на спорта. /вх. № 407/12.07.2018 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
на представител на Община Дупница в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил.
/вх. № 411/12.07.2018 г./
19. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общински съветник от групата на ОДБ
в ОбС-Дупница, относно Образователната система в община Дупница./ вх.№ 422/
16.07.2018 г.
20. Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно :
Приемане на решение за одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) в обхват: Улици
с осови точки, както следва: 1343÷1344÷1345; 1345÷1346÷1347÷1348; 1347÷1349 и
1349÷1379 пред УПИ І- за битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница, в участъка между
квартали 126, 236, 240 и срещу квартали 303 и 302 (имоти с идентификатори
68789.13.419, 68789.13.429, 68789.14.431, 68789.609.43 по КК на гр. Дупница) и за УПИ
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ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І-4108,6132,6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV4242,4243 и УПИ ІІ-4107, кв. 236 и УПИ І-За битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница.
/ вх.№ 423 / 16.07.2018 год./
21. Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно :
Изменение на т.1 от Решение № 80, от Протокол № 6 от Заседение на Общински съвет –
Дупница от 29.06.2018 год. за издаване на Разрешение за изработването на Проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68789.791.3, местност
„Кубасина” по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 /
30.07.2004 год. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-248 /20.06.2013 год. на
Началника на СГКК – Кюстендил./ вх. № 424 /16.07.2018 год./
22. Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно:
Изменение на Решение № 103 от заседание на ОбС – Дупница, проведено на 14.07.2017
год./ вх.№ 427/17.07.2018 год./
23. Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно:
Приемане на решение за отдаване под наем на общински поземлени имоти с
идентификатори №68789.334.34, №68789.334.35, №68789.334.36, №68789.334.37,
№68789.334.38, №68789.334.42, №68789.334.43, №68789.334.44, №68789.334.45,
№68789.334.46, №68789.334.47, №68789.334.39 по КК на град Дупница./ вх. № 428
/17.07.2018 год.
24. Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно ,
Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири-публична общинска
собственост, находящи се на територията на Община Дупница в полза на държавата,
съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.
ДВ, бр.55 от 03.07.2018 год.) възможност./ вх.№ 433/ 19.07.2018 г./
25. Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател на ПК по
здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 500 лв./ петстотин лева/ на Лилия Евтимова
Шуманова, живуща в гр. Дупница, ул.“Хан Крум“ 15, бл.17, вх.1, ет.1, ап.2../вх.№ 436/
19.07.2018 г./
26. Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател на ПК по
здравеопазване, социална политика и етнически въпроси,, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 500 лв./ петстотин лева/ за Ивайла Ивайлова
Каракашева, живуща в гр. Дупница, ул.“Поп Харитон“ 19./вх.№ 437/ 19.07.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да минем към първа точка искам да зачета на Председателски съвет като бяхме
аз предоставих Писмо от министъра на транспорта относно декларацията, която приехме ние
за преминаването на трасето на Паневропейският коридор № 8. Дал съм го на всички
председатели. Ще зачета накрая тъй като е дълъг отговора.
/ чете част от Писмо от министъра на транспорта относно декларацията /
Разбрах, че има изразено желание за изказване от групата на БСП.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
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Колеги от името на групата и мои наблюдения преди всичко. Първо хубаво е, че се
строи оценяваме това. Трябва да поддържаме и старото ж.к.“Дупница“,черквата пейки
изпочупени човек няма къде да седне, на спирката две пейки изкривени. Ние трябва да
опазваме и да възпитаваме нашите деца и ние самите и трябва контрол от самите институции.
Иначе защо хвърляме милиони, когато не може да опазиме тава направено преди година или
две. Харесаха ми някои табели в града „ Тук пресичат вашите деца“, трябва да сложиме по
градинките и обектите „ Тук са вложени вашите пари“. Отбелязал съм си неща, които хората
ми казват всеки ден. Искам да почна от транспорта1 позволявам се да съм и критичен, защото
преди 2 месеца бях при кмета, казах му това което виждам като проблеми и затова имам
основание и да съм по – остър. Трябваше тоя отдел по транспорта да прояви по-голямо
разбиране, знаят че спирката се премести на 5,6, 700 м. от блоковете в средата на комплекса.
Трябваше да се сложат 2 кошчета, 2 пейки , малки деца възрастни хора знам че са идвали в
общината. Отначало са ги пускали а след това са спирани. Това, което трябва да направим е
да изпратиме хора да се изчисти спирката то е уникално отидете да видите. Толкова ли беше
трудно да се сложат 2 пейки да останат за спомен на къщите, спирката е на къщите от 6.30
почва да им се шуми поне да е по-чисто.
Като цяло проекта е добър виждаме всички.трябваше по-голям контрол. Събота и
неделя когато не се работи това нещо, което прилича малко на пясък…там е ветровито като
духне Сахара не ти трябва. Ще си покриват, ние едно време…покривахме стотици тонове
жито. Щом не работят да си покриват тия неща.
Поздравявам хората за търпението, което проявяват.очаквах да са много по-остри.
Най-големия проблем е за сигурността на хората и децата. Открити шахти до преди десетина
дни…страшна работа открити шахти…в никакъв случай падне ли детенце не може да се
извади. Човек не може да влезе. Който не вярва да дойде ще му покажа. Сега 70 % от тия
неща са оправени. Не казвам, че общината е длъжна но фирмите трябва да го правят.
За водата…в началото беше казано, че ще се спира по-малко сега почти всеки ден от 92 до 5…направят ремонта свързванията, които са…към 4-5 часа пуснат водата и си отидат.
Снощи от 9-4 трябваще да е водата. Пуснаха я в 10. Трябва да има контрол…някога направят
връзката работниците стоят час …водата пуснат като си тръгнат.хората с мисълта, че ще
стане по-хубаво търпят, но сигурността е най-важна. Осветлението на една трета няма
…сменят се лампите…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Има питане от група общ.съветници, които искат писмен и устен отговор. Писмения
отговор г-жа Николова сте го получили. Устен отговор искате ли?
Заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Бяха отправени предложения към приемането на бюджет 2018 г. тогава имахме
уверението от г-н Чимев, че няма да бъдат заложени но общината ще има предвид от
средства, които ще задели, за да извърши необходимите ремонти по зададените питания
тогава и да намери форма за ремонта на тюрмето т.н. джамия. Надявам се, че любезността в
отговора в първото изречение не е лицемерна…това е добро отношение към нас. От дадения
ни писмен отговор става ясно, че е спечелена по програма от ПУДООС са спечелени средства
10 000 лв. за детска площадка и изграждането и ще започне до дни. Бяхме поставили въпроса
за ремонта на няколко улици и най-вече на главната улица, където преди няколко години
стана тежък пътен инцидент при който загинаха няколко млади деца.
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В отговора имаме уверението, че ремонта на пътната мрежа в селата ще започне всеки
момент. Яхиново ще бъде първото село където ще се започне и участъците визирани в нашето
питане са залегнали в това, което ще се случва. За джамията нещата са се проточили, защото е
имало проблем по намиране начин на финансиране…вече са намерени средства така, че
започва до дни ремонта на този исторически паметник.
Благодаря още веднъж за отговора. Ще следим и във времето изпълнението на тези
обекти.
Благодаря за даденият отговор.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Георгиев да обясни.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам. Кмет:
Г-жо Николова понеже сте поискали писмен и устен отговор мисля, че няма смисъл да
губиме времето да изчитаме отговора на кмета. Вие го преразказахте. Виждате, че
общ.ръководство е положило усилия въпросите да бъдат решени.
Ще си позволя с две думи понеже г-н Пехливански е добронамерен и въпросите, които
задава са били добронамерени. Искам да отговоря…това, което той изнесе като информация
съвпада със сигнали подадени в ПУДООС анонимни…не казвам, че са от вас. Вчера получих
отговор гарантирам ви, че 95% от въпросите в сигналите са решени . това в действителност е
сложен проект с 4 източници на финансиране, с отчитане пред разл.институции, с напасване
на разл.изпълнители. в близките 1-2 месеца очакваме… обекта ще бъде изпълнен.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Да, да.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
При цялото ми уважение …за протокола това е човека който уважавам.баща му ме е
учил. Краси, значи това че е сложен проекта, че тия шахти са отворени…ами ако се случеше
беля? Никакъв контрол, нула. Когато се прави такова нещо се планува как да бъдат
обезопасени тия съоръжения. Представете си се случеше най-лошото.това не е оправдание.
При цялото ми уважение знам за какво става въпрос, но това не е оправдание. Упрека е към
всички нас, защото това е огромен район, това което се прави…хубаво е, но така не се прави.
Ако си го правиме в двора няма да го правиме така.
Искам и аз да поздравя г-н председател аудиторията, да поздравя ПП ГЕРБ. Днес ви е
празник, празник е на пожарникарите. От мен честито.
Искам да поздравя ПП ГЕРБ. Уважаеми съграждани, колеги през…няколко дни понапред се случи нещо безпрецедентно в последната история на града. Преди една година
структурата ни си позволи в болницата да кадрува и уволнява доктори в трудоспособна
възраст. Преди 10-15 дни…когато се посегне на бивш кмет вулгарно и нагло, заради това че
има мнение по въпроса. Вие какво искате да живееме във вашата държава без мнение? Няма
да стане. Каквото и да ни се случи ще понесеме целата отговорност. Че ние на мутрите
поехме отговорността…та с тази ли нема да се справиме?
Това, което се случи с кмета Дангов назидателно да бъде уволнен, заради това че има
мнение ме кара да смятам, че се връщаме в най-мрачните дни от моя смислен живот, когато
нямах право да мисля защото комсомола и партията мислеше преди мене.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Преминаваме към дневния ред, който е достатъчно дълъг и натоварен.
Докладна записка от Димитър Крекманов – общински съветник, относно Приемане на
Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от
бюджета на Община Дупница. /вх. № 370/22.06.2018 г./
Нека чуем становищата на двете комисии г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н зам. Кмет.
Колеги.
Първо да поздравя колегата Крекманов за разлика от дългогодишни съветници от
ГЕРБ младото момче направи наредба, която изготви. Разгледахме наредбата в комисията,
Митко ни я презентира не е лошо за БСП да разкаже, защото те винаги искат дебати и повече
обяснения.
С две думи искат да се увеличи, преди по инструкция беше 200 лв. комисията да има
права сега до 500 лв. да раздава комисията без решение на ОбС, което споделям. Друг е
въпроса, че те имат 8 000 лв.. това е социалната политика на общината…за помощи за
годината. Ти хубаво вдигаш прага от 200 на 500, но вие ще ги раздадете за 2 месеца.
Може би някакъв механизъм бил съм в тази комисия…някакъв механизъм, защо на
едни 200, на други 100, на трети 500, може би това трябваше да залегне.ние след като не сме
внесли предложения…в крайна сметка положително становище.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Да чуем становището на здравната комисия.
Г-н Крекманов вие като секретар?
Положително становище.
Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Колега БСП не иска разяснение иска уточняване на някои въпроси. Ние даваме
разяснения а не чакаме да ни учат. На вас не ви ли направи впечатление ако не сега а за в
бъдеще да се помисли тези документи по чл.12 колко са 10 документа да представи този
който иска тая помощ, част от които мисля, че се прие някои институции дава се името защо
ще го караме той болен човек 10 документа да носи…не може ли да си вземат. Другото
…добре до 500 лв.вдигаме с разрешение само на комисията и кмета. 490 лв. и 510, каква е
разликата? Единия ще вземе помощта за три, четири дни, другия ще чака цял месец докато
има заседание на ОбС. Не ви ли се вижда, че доста делиме гражданите в това отношение. За
10 лв. няма ли да почне да се сваля изкуствено тая граница на 490 лв., за да може да вървят
по-бързо нещата. Нека вървят, но трябва да има равноправие за всички. Аз няма да гласувам
против, но не са изпипани чак толкова нещата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Павлов.
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Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Ние разлеждаме подробно всички документи г-н Костадинов. Подробно сме
разгледали и бюджета на общината и затова не сме го подкрепили, защото само 8 000 лв. Бяха
предвидени за социално плащане. Благодаря, че го казахте, но не коректно да казвате че сме
подкрепили това нещо. Нашата група не подкрепи.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Павлов.
Г-н Георгиев.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н зам. Кмет.
Колеги съветници.
Като член на здравната комисия взимам думата.
Тая докладна е от мъка колеги. Ние даваме в момента до 200 лв. за незнаещите. Само
за справка хората, които кандидатстват са онко болни в напреднали стадии и т.н. някога
колеги сумите, които дава за събиране на документите за транспорт е повече от 200 лв.
другото, което е ние същата помощ миналата година беше за 2 пожара. Представете си си
къща 120 кв. м. не е застрахована и ние даваме 200 лв. той не може да си плати пироните.
Комисията в Благоевград дава до 2 000 лв. една част от докладните 30-40% даваме
по…50-100 лв.. последния път, когато дадохме 1 000 лв. на следващия месец бюджета на
комисията беше намален. Това е в исторически план. Ние сега сме вкарали 2 докладни до 500
лв. за догодина бюджета ще бъде 4 000 лв.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Това е въпрос, който трябва да се обсъди при бюджета.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Ние винаги сме се вслушвали…в комисията винаги е имало лекар, защото по тези
въпроси нещата са свързани със здравословни проблеми.
Не става въпрос за размера на парите а за технологията на раздаване. Защо не
отговорихте дали няма да почне да се сваля изкуствено…или всичко да минава по тоя начин
или да не ги делиме.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-н Крекманов заповядайте.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Колеги.
Към колегата Пехливански процедурата за еднократна финансова помощ е такава, че
ние събирайки се разглеждаме всички заявления.т.е. ние не делиме хората до 500 лв. и над
500 лв. във времето всички си получават по едно и също време парите както е заложено до 10
работни дни. Това е по закон. Друго идеята на тази наредба е да се ограничи подаването на
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заявления от едни и същи граждани, които по право отговарят защото нямат доходи, защото
имат здравни или социални проблеми и се възползват от тази вратичка всяка година. Това е
основното, което се ограничава за да може да останат пари в бюджета на комисията1 за да
може да се дава по-справедливо и за по-голямо основание. Това е нещото, което е залегнало в
тази наредба. Тази наредба е защото досега нямахме критерии, имахме инструкция която има
по-скоро пожелателен характер.
Уверявам ви никой не дели хората в получаването на парите в преди и след това. Гледа
ги комисията издава се протокола. Всичко е подписано и хората си получават парите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Крекманов.
Не виждам други желаещи. 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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

25
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 88
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Дупница.
2. Общински съвет-Дупница отменя Инструкция за отпускане на средства за
еднократна финансова помощ на граждани от Община Дупница, приета с Решение №
100/26.06.2008 год.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател
на Общински съвет - Дупница, относно Изразяване на мотивирано становище по молба вх.
№ 209/28.03.2018 г. подадена от Галина Низамова за опрощаване на несъбираеми
държавни вземания. /вх. № 375/27.06.2018 г./
Нека чуем становището на ИК г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
ИК с 3 гласа „за“ и 3 „против“ така, че не стигнахме до единно становище по
отношение на тази докладна.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Пилев, заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Комисията проведе своето заседание в пълен състав. Бяха разгледани всички докладни
и тези, които бяха дадени като извънредни.
По тази точка от дневния ред комисията реши да вземе окончателно становище в зала.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Крекманов здравната комисия.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ - общ. съветник:
Дебатирахме надълго тази докладна понеже е сложна материя. Нуждаеме се от правна
консултация и затова оставихме за решение в зала.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
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Благодаря.
Становище на ПК по образование.
/ обаждане от място: Решението да бъде взето в зала/
Спортната комисия.
/ обаждане от място: Решението да бъде взето в зала/
Преди да преминеме към дебат ще помоля г-н Милен Попов да изясни юридически как
стоят нещата по самата докладна.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми общ.съветници.
Постъпило е в администрацията на Президента искане от гражданина за опрощаване
на несъбираеми държавни вземания. Вземанията са задължения на гражданина към община
Дупница за такса битови отпадъци и данък сгради. Данъкът е формиран на наследодателя на
починал…наследодателя е неговото дете. Процедурата, която трябва да бъде изпълнена е
изпращане на преписката до ОбС за нейното окомплектоване, събиране данни за имотно
състояние, за доходите на лицето и изразяване накрая даване на положително, съответно
отрицателно становище по искането. След като приключи процедурата със становището на
ОбС, преписката трябва да се върне на администрацията на Президента за произнасяне. По
мое мнение по събраните данни се установява, че вземанията на лицето не са несъбираеми.
Напротив, те са събираеми предвид установените доходи и предвид имотното състояние,
притежаваната недвижима собственост, която е декларирана.
Така, че не са налице предпоставките за опрощаване на вземането. Става въпрос не за
държавни вземания, към НАП или др. публични организации а за общински вземания, които
са от компетентността на ОбС око вземе решение за опрощаване.
Не са налице предпоставките според мен в закона за уважаване на това искане.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги, имате възможност за изказване.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря.
Не мислех да се изказвам обаче менторски тон с който ни говори г-н Попов…няколко
пъти съм ви молил да не ни говорите по този начин и да не се опитвате да ни манипулирате.
Сценариите, които разигравате не на нас. Какво значи не е законово? Бихте ли
обяснили…последното изречение не е съгласно закона.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Казах, че за да се опрости едно вземане, то трябва да бъде несъбираемо.. не всяко
вземане може да бъде опрощавано. Трябва да няма имущество и да няма доход. При наличие
на имущество и на доходи, било НАП….
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Какво общо има несъбираемо с молбата на една самотна майка да и опростиме
данъците? Не се опитвайте да ни манипулирате. Въпроса е простичък…решението е
политическо. Една самотна майка има задължения, има трудности….съгласно ЗМСМА, не си
спомням кой член ние можеме да опростиме задълженията на тази жена. Както и кмета може
да опрости задълженията на тази жена…
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Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Не, не може…
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Не кмета не може, но ОбС може… и не случайно е това питане до ОбС, защото е
законно. Вашите алабализми да манипулирате ОбС не на мен, така че уважаеми съветници
основно председателите на групи кажете политическото решение, което ще вземеме. Кажете
„за“ или „против“…аз не съм популист възможно е да ни залее лавина от искания за
опрощаване.
Становището на ОДБ е да дадеме положително становище тези задължения да бъдат
опростени. Много от тези задължения са далеч над 5 годишния срок, така че те по презумпция
не могат да бъдат събрани. Това е което пропуснахте да кажете.
Благодаря.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Значи ние не сме в процедура г-н Костадинов за опрощаване на задълженията.
Процедурата е за изразяване на становище пред президента. Ние не сме процедура. Дава ОбС
становище събираеми ли са или са несъбираеми тези задължения. Ако са несъбираеми в
правомощията на президента е той с указ да прецени опрощава или неопрощава тези
задължения. ОбС дава такова становище.
Практиката на ОбС намерил съм, когато става въпрос за публични вземания към
държавата в повечето случаи ОбС дава положително становище.
Когато става въпрос за местни вземания има и отрицателни становища. Вие трябва да
прецените. Това е становище, това е мнение.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
В
това
решение
пише
ли
Общински
съвет
Дупница,
изразява
положително/отрицателно становище по молба а вие се хващате за думата за опрощаване на
несъбираеми държавни вземания. Т.е. искате да кажете, че е сгрешено решението на
докладната…
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Не е сгрешено.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Кой го писа това решение…?
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Не е сгрешено. Положително или отрицателно…
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Сега кое е истината? Това са две различни неща. Дава становище ОбС… а вие
твърдите, че решението е сгрешено и пише несъбираеми. Кое е верното сега? Тази докладна е
от инж. Емил Гущеров…не съм я писал аз.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Вярното е, че трябва да дадеме становище при президента…
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Тогава защо ни занимава събираеми или несъбираеми ако са несъбираеми тогава защо
изобщо говориме…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Защото явно не искате да вникнете…защото не слушате г-н Попов, че такава е
процедурата.
/г-н Костадинов - общ. съветник: Кой е г-н Попов. Ние да не сме малоумни./
Нека запазим добрия тон.
Никой не манипулира. Неслучайно е записано положително/отрицателно с оглед
възможността на ОбС да изрази становище. За каква манипулация става въпрос?
Други колеги има ли по докладната?
Виждате,
че
докладната
записка
в
решението
има:
изразява
положително/отрицателно становище …искам да уточниме какво е становището на ОбС.
Г-н Костадинов заяви, че иска да бъде положително становището.
Значи гласуваме докладната с предложението на г-н Костадинов за изразява
положително становище.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ изразеното становище на г-н Костадинов за положително становище на
докладната в Президентството, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

14
3
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и
чл.27, ал.3 ЗМСМА , ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 89
1. Общински съвет Дупница, въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите
изложени в докладната записка, изразява положително становище по молба вх. №
209/28.03.2018 г. от Галина Низамова, гр. Дупница, ж.к. „Дупница“, бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6, за
опрощаване на несъбираеми държавни вземания по декларация вх. № 0208-1625 от
29.05.1998 г., представляващи задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови
отпадъци в размер на главница – 639,30 лв. и лихва – 276,13 лв. към 04.05.2018 год. или
всичко задължения в размер на 915,43 лв.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет Дупница да изпрати преписката както
и настоящото решение на Администрацията на Президента на Република България.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
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Следваща докладна записка е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от 05.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. /вх.
№ 386/05.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Всички докладни свързани със запис на заповед ИК изразява положително становище.
Понеже първия проект е за преходно жилище личното ми мнение е, когато работи
добре нещо, то добре работи. Когато говориме за проектите по „Региони в растеж“ и парите
от ПУДООС имате моите пълни поздравления.
Моля ви най- добронамерено социалните проекти( които работи общината да имаме
по-голям контрол върху тех. Общината и ние политиците сме намерили начин да осигуриме
средства, които едни чиновници на по-ниски нива ги усвояват без да има видим ефект. Второ
приемно жилище, това е отлично обаче го знаят единици експерти.
Молбата ми е повече публичност, за да се знае, че не е дявола толкова черен и се
случват и добри неща в този град. Има осигурени средства, 23 социални проекта а ние
говориме за безсмислици и т.н.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Становището на ТСУ комисията.
Положително . Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи. 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

за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от 05.04.2018 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 90
Общинският съвет Дупница:
1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
растеж”2014-2020, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до 136 499,96 лв. (сто и тридесет и шест хиляди четиристотин
деветдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет
на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от 05.04.2018 г. със срок за
предявяване за плащане – до 05.02.2020 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от
05.04.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
18

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от 28.06.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно
предоставяне BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.0290001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020“. /вх. № 387/05.07.2018 г./
Чухме становищата и на двете комисии, които са положителни.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи. 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. Кирил Димитров Кирилов

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

отсъства
за
за
отсъства
за

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от 28.06.2018 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 91
На основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от 28.06.2018 г., сключен между Община Дупница и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020,
Общинският съвет:
1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и без разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки, от какъвто и да е било характер, платима на предявяване в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие” за сума в размер до 867 608.61 лв., (осемстотин
шестдесет и седем хиляди шестстотин и осем лева и шестдесет и една стотинки),
представляващи 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна
финансова помощ (100 %) по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0011.029-0004-C01 от 28.06.2018 г. със срок за предявяване за плащане – до 28.04.2020 г.
(четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от
28.07.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
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***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0003-C1 от 13.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно
предоставяне BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.0290001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020“. /вх. № 391/10.07.2018 г./
Чухме становищата и на двете комисии, които са положителни.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи. 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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
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33. Иван Методиев Танев

за

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

18
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г.,
сключен между Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж”
2014 -2020, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 92
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г., сключен между Община Дупница
и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020,
Общинският съвет:
1. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без
такси и удръжки, от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие” за сума в размер до 455 000 лв. (четиристотин петдесет и
пет хиляди лева), представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ (100%) по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г. със срок
за предявяване за плащане – до 13.02.2020 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок
по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от
13.04.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател
на Общински съвет - Дупница, относно Утвърждаване на решението на конкурсната комисия
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и избор на управител на“Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.
392/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Заповядайте г-н Костадинов.

/вх. №

Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Комисията има положително становище. Лично искам да благодаря на г-жа Борисова
за огромните усилия и огромната работа, която хвърли и парите, които успя да спести на тази
община. Ще припомня, че старото дружество „Ученически столове“ правеше задължения за
над 70 000 лв. годишно. С г-жа Борисова дружеството е 0:0.
От името на комисията имаме предложение за промяна в решението на докладната.
В т. 3 Определя месечно брутно възнаграждение на управителя на “Ученическо
хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. Предлагаме да
стане 1089 лв. 89 лв. увеличение за да бъде равен с размера на възнаграждението на
управителката на ГУМ – Дупница. Това взехме като предложение, което внасям официално от
името на комисията.
Второ. Членовете на комисията се обединиха около решение да се направи г-н
председател в удобно време преизчисление на заплатите на управителите на дружества,
съгласно наредбата за възнагражденията, която е действаща на територията на община
Дупница.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Становището на комисията по образование.
Положително становище. Благодаря г-н Илиев.
Комисията по здравеопазване.
Заповядайте г-н Крекманов.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ - общ. съветник:
На комисията по здравеопазване становището също е положително. С оглед на това, че
предлагате промяна на заплатата аз бях на комисията и ставаше въпрос за 1 098 лв., не 89.
Това ви е записано в протокол.
Второ. След като се предлага нова методология на определяне на заплатите, мисля, че
това е в момента безсмислено да се променя.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Крекманов.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Крекманов вие не бяхте миналия мандат съветник, вашите колеги бяха. Важно е
когато говорите от микрофона какво казвате. Миналия мандат подобно на вас аз…ви разбирам
обаче кога ще се получи тази методика. Имате ли представа?
Второ. Знаете ли, че с новото разпределение ако не промениме наредбата Диана
Борисова трябва да получава заплата около 3 000, а шефа на „В и К“ около 5 000. Това, че вие
не го знаете, г-н Йорданов го знае да ви научил, че трябва самата наредба да се промени.
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За вас ако 80-100 лв. не са много за г-жа Борисова са прекалено много. Тя се бори всеки
божи ден в това предприятие с прекалено много неща. Що не казахте това, което обсъждахте,
че покрива тече, че има нужда от ремонт. Нали го обсъждахте?
Нека бъде тогава 1 098 лв. , сигурно съм сбъркал. Миналия мандат един като вас стана
и каза 1 500, друг че са много. Нека са 1 000, трети каза 1 200. Накрая нито едно предложение
не събра гласове и тя остана на 800 лв.. и 4-5 години взима 650 лв. заплата и жената ще си
тръгне. Тогава ще дойде некой като бившия на „Ученически столове“ ще натрупа 70 000 лв.
задължения ама за нас в тоя съвет 7, 70 няма значение.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Когато се подхожда субективно а не обективно винаги има дефект. Ще черпа опит от
държавно ниво администриране. Областните управители взимат заплата равна на зам.
Министри. Така има ред на това ниво. Според мен е редно да се опитаме и ние не да
опростяваме…но колкото е по-лесно за администриране е по-добро.
Предлагам г-н председател изхождайки от административната тежест…кмета носи
най-тежка административна и всякакъв вид отговорност и не е редно както каза Костадин по
наредба заплатата на който и да е управител да бъде над заплатата на кмета. В същото това
време нашите администратори на общинските предприятия носи всякаква отговорност в това
число и съдебна.
Аз предлагам…днес не сме готови, но за следваща сесия да внесеме промяна и да го
регламентираме заплатата на управителите на общинските дружества да бъде равна на
заплата на зам.кмет. аз не знам каква е тя в момента. В същото това време отговорността
конкретно в „Ученически столове“ недай си боже при една салмонелоза, знаете ли? Имаме ли
една рамка е най-добре.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Процедурното предложение на г-н Соколов е на следващия председателски съвет да
уточниме и да се разгледа наредбата.
Преди това постъпи предложение от г-н Костадинов от ИК:
т. 3 Определя месечно брутно възнаграждение на управителя на “Ученическо
хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница в размер на 1098 лв. / хиляда деветдесет и осем /
лева.
Сега гласуваме процедурното предложение на г-н Костадинов.
Който е „за“ процедурното на г-н Костадинов , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

14
3
7

Приема се.
Г-н Димитров изрази желание за изказване.
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Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ - общ. съветник:
Обяснение на отрицателен вот.
Г-н Костадинов ни обвинява, че ние на комисия гласуваме едно а тука друго. Той пръв
наруши това правило. На комисията за опрощаване там отрицателно или положително
становище към Президентството, той беше за отрицателно становище. Становището на цялата
комисия беше отрицателно, той излезе и демонстративно манипулира целия ОбС. Аз затова
гласувах. Исках да попитам г-н Костадинов ние нашата група не е за ниски заплати искаме поголеми заплати, но не може всички управители да сложиме на едно ниво.
Г-н Костадинов защо не каже „Ученически столове“
че почиват 3 месеца,
работничките отиват на борсата, управителката какво прави през тия месеци като има само 20
дни платен отпуск.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Реплика от г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Димитров в политиката трябва да има и малко хигиена. Г-н Председател обвини ме
в лъжа. На комисията беха освен членовете на ГЕРБ беха Христов и д-р Соколов. Да кажат те
какво становище зехме. Аз не мога да повярвам.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
На отрицателен вот реплика няма.
По докладната управителката е получила висока оценка. По десетобалната система
близо до 8. Една от причините беше, че не скри проблемите и каза, че те трябва да се
постараят и ние да помогнеме МТБ да се измени много бързо до 2-3 месеца дружеството ще
почне да потъва отново.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
В желанието си да бъда добронамерен г-н Костадинов да обясни пред всички си
позволих да му дам думата след обяснението на отрицателния вот на г-н Димитров.
Имате възможност за изказване.
Няма желаещи. 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

за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

23
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА
и чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, и на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон , ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 93
1.Общински съвет-Дупница утвърждава резултатите от проведения конкурс,
обективирани в Протоколи от 11.06.2018 г. и 27.06.2018г., за възлагане на управлението на
“Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.
2.Общински съвет-Дупница избира Диана Александрова Борисова, с ЕГН
7112082932, за управител на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ЕИК
202723201.
3.Определя месечно брутно възнаграждение на управителя на “Ученическо хранене–
Дупница“ ЕООД, гр. Дупница в размер на 1098 лв. / хиляда деветдесет и осем / лева.
4.Общински съвет-Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи
Договор за управление на “Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница с Диана
Александрова Борисова.
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5.Възлага на новоизбрания управител да заяви за вписване настоящите промени по
партидата на дружеството в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател
на Общински съвет - Дупница, относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за
възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван
Рилски” ЕООД гр. Дупница. /вх. № 393/10.07.2018 г./
Да чуем становището на здравна комисия.
Положително становище..
Благодаря г-н Крекманов.
Имате възможност за изказване.
Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н председател, ще задам няколко въпроса. На коя дата избрахме прокуриста на
болницата?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Влезе в действие януари месец.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Колеги.
Позволявам си да ….не искам авторство, но едно от първите предложения да има
общинската болница прокурист беше мое. Не мога да си дам за себе си разумно обяснение
защо ако януари сме избрали прокурист до днес болницата не проведе процедура за
управител. Ще попитам управляващата партия - значи ли, че медицинския управител мисля
точно цитирам позицията на която е назначен един бивш вече колега има диплома за
маркетинг и мениджмънт и може ли да се кандидатира и него ли го чакаме? Ако е така, защо
ни вкарвате във вашите схеми?
Второ питане. Днес провеждаме сесия. Предстои ни ваканция чисто технологично,
защо избрахме тая сесия? Осъзнаваме ли, че чисто процедурно това е най-неудачното място в
годината да провеждаме такава процедура.
Не вярвам, че залата иска да разреши проблема на болницата. Изгубих вяра, защото не
мериме с еднакъв аршин по отношение на нея, не знаеме в момента какво се случва. Има едно
затишие. Трупа, не трупа увеличава дълг нищо не знаеме. Много ще бъда щастлив да се появи
човек, който да реши да администрира болницата.
Днес двама колеги в залата, които са лекари ги няма. Не съм чул техното изявление, но
ми го преразказаха. На 100% ги подкрепям.
Това е първата сесия която що годе, има смисъл. Последните две-три…нотариат в
момента плагиатствам копирам президента, но се превърнахме в нотариат на земеделски
площи. Кой колко да вземе, коя нива да вземе и т.н. дрън, дрън та пляс.
В същото това време ще кажа една новина. Обръщам се към групата на ГЕРБ.
Уважаеми представители на управляващата на национално и местно ниво партия. Кой чисти
р. Джерман от излишъка там? Има ли име тоя? Вие обвързани ли сте с тях? Партийно, лично
или как? Ние в тая зала сме викали министър на вътрешните работи, за да се разграничиме от
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тях. Ние в тая зала сме плащали данък, на някои са хвърляли бомби в дворовете и вие ги
връщате в котилото.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Относно защо конкурса е сега. По принцип документите ще се приемат до м.
септември, конкурса е на 14 септември. Вие на по предния председателски съвет отсъствахте
тогава с всички председатели на групи уточнихме, че на тази сесия ще бъде входирано, за да
има достатъчно време, повече кандидати, повече възможности да се явят, за да може наистина
най накрая…
/ обаждане от залата/
Г-н Соколов ако беше на предната сесия гласувано, трябваше да бъде в отпускарски
сезон конкурса когато щяхте да бъдете прав с думите, които казвате, затова сега е заложен подълъг срок, да има възможност повече хора, тъй като видяхте миналата година проведохме 3
конкурса и реално не успяхме да избереме управител.
Това на председателски съвет сме го говорили. Мисля, че г-н Павлов, г-н Костадинов
другите г-н Христов си го спомнят.
/ обаждане от залата/
Г-н Соколов ще ви помоля без диалог от залата.
Други изказвания?
Г-н Пехливански заповядайте.

Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Колеги, ако мислиме да направиме пак така да се класира някакъв управител, който
комисията ще избере и след това да се уплашиме както направихме…ние не утвърдихме
предишния управител. Каза малко, че ще изпълнява по-стриктно някои планове, които сме
приели. Ние се уплашихме да не бутне болницата и не го утвърдихме. Ако мислеме по тоя
вариант да вървиме…аз винаги съм бил да се правят внимателно реформите в общинската
болница ако се правят, но пак ако се уплашиме има ли смисъл пак да си играеме с месеци и
накрая да не избереме управител. Нека вървиме по-сериозно. Дано се появат повече хора. Има
и хора в тази зала, които могат да кандидатстват и отсъстващи и присъстващи, така че ние ще
имаме представител ако се стигне дотам и…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Ако няма желаещи за изказване да чуем предложенията за комисията.
Г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н зам.кмет,
Уважаеми колеги.
Предлагаме в комисията отново за председател – д-р Стефан Ковачев от името на
ГЕРБ и юрист от ОА.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов.
Г-н Пехливански предлага г-н Станислав Павлов.
Г-жа Зашева заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ЗАШЕВА - общ. съветник:
Предлагам д-р Пламен Соколов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
От ОДБ предлагаме Георги Георгиев.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В така предложените имена няма юрист. Така, че…трябва да вземеме решение от
направените предложения.
Г-н Райнов заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н зам.кмет,
Колеги.
Групата на БДЦ няма да излъчи свой представител и нашето предложение е в
комисията да има задължително юрист от ОА.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Име трябва да бъде предложено.
Постъпиха следните поименни предложения:
За председател: д-р Стефан Ковачев,
- Георги Георгиев,
- Станислав Павлов,
- Пламен Соколов,
- Представител на РЗИ,
- Юрист на ОА- Мария Пилева.
Колеги, за да излезем от ситуацията едно от имената не трябва да бъде гласувано в
комисията, тъй като….
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ние подхождаме отговорно г-н Георгиев е 3 години член на здравната комисия.
Запознат е с проблемите на здравеопазването, бихме го оттеглили обаче не виждам кой покомпетентен от него може да го замести, затова не може да го оттеглиме.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги преминаваме към гласуване на всяко от направените предложения за членове
на комисията.
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Първо предложение от г-н Йорданов за председател да бъде избран д-р Стефан
Ковачев.
Който е „за“ д-р Стефан Ковачев да бъде председател, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

8
2
9

Беше направено предложение за г-н Станислав Павлов.
Който е „за“ г-н Павлов да бъде член на комисията , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

16
няма
2

Следващото предложение е за д-р Пламен Соколов.
Който е „за“ д-р Соколов да бъде член на комисията , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
2

Другото предложение е г-н Георги Георгиев.
Който е „за“ г-н Георгиев да бъде член на комисията , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

15
няма
4

Юриста от общината, който ще бъде представител е Мария Пилева и представител
на РЗИ, който допълнително ще бъде посочен.
Според гласуването д-р Стефан Ковачев, който беше предложен от ГЕРБ има наймалко гласове.
Колеги трябва да посочите кой да бъде председател на комисията.
Постъпи предложение от г-н Костадинов, председател да бъде представителя на
РЗИ а за секретар юриста на общината.
Гласуваме следния състав на комисията:
Председател: Представител на РЗИ,
Секретар – Мария Пилева – юрист,
Членове: Станислав Павлов,
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Георги Георгиев,
Д-р Пламен Соколов.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 3, ал. 1, т.1-5, чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и чл.9, ал.1 от Наредба
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т.
15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от
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Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и
чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 94
1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД
гр. Дупница, ЕИК 109501412.
2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите:
∗ да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по
медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен
"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна
и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето
образование в областта на здравния мениджмънт;
∗ да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите,
притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по
медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита
специалност;
∗ да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления
от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
∗ заявление за участие в конкурса;
∗ диплома за завършено висше образование;
∗ документ за квалификация;
∗ документ за специализация;
∗ документ за трудов стаж;
∗ свидетелство за съдимост.
Документите се представят, по един от следните начини:
-в оригинал
-нотариално заварени преписи
- преписи заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и саморъчен подпис-в
този случай кандидатите представят оригиналите на документите или нотариално заверени
преписи на тях на конкурсната комисия за сверяване, след което се връщат на кандидатите.
Свидетелството за съдимост се представя само и единствено в оригинал.
Кандидатите в конкурса представят и програма за развитието и дейността на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за
тригодишен период.
2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:
∗ проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
∗ представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за три годишен период;
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∗

събеседване с кандидатите.

2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на
управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в
конкурса, заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала.
2.5. За участие в конкурса се подава заявление към което се прилагат два отделни
плика както следва:
- плик № 1 съдържа необходимите документи удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие
- плик № 2 съдържа програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за
три годишен период.
Двата плика се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в
специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава
удостоверение в което се посочва името на подателя, датата и часът на приемането.
Заявлението заедно с двата плика с необходимите документи се подават в деловодството на
партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок до 17.00 ч. на
12.09.2018 г.
2.6. Определя следните теми предмет на събеседване с кандидатите:
- Перспективи за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница 2018 – 2021 г.;
- Конкретни мерки за финансова стабилизация на дружеството;
- Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения, предприемане
на мерки за структурни промени;
- Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото
развитие;
- Нормативна уредба свързана с дейността на лечебните заведения и на управителя;
2.7. Конкурсът ще се проведе на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти
етаж/, в сградата на Община Дупница.
3. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на
членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по
медицина.
4. Определя състава на комисията:
Председател: Представител на РЗИ
Секретар: Мария Пилева – юрист от община Дупница,
Членове: 1. Станислав Павлов – общински съветник,
2. Георги Георгиев – общински съветник,
3. д-р Пламен Соколов – общински съветник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с
идентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19 с. Яхиново, община Дупница, обл. Кюстендил –
частна общинска собственост. /вх. № 394/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище..
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Благодаря г-н Димитров.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

20
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
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РЕШЕНИЕ
№ 95
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 87727.7.18, в село Яхиново, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: на поземления имот:
местност Селските градини, с площ 610 кв.м. /шестстотин и десет квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на
земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 007018 /седем хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 87727.7.19, в село Яхиново, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: на поземления имот: местност
Селските градини, с площ 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 007019 /седем хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем за срок от десет
години на гореописаните имоти – частна общинска собственост при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 87727.7.18, в
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес: на поземления имот: местност Селските градини, с площ 610 кв.м. /шестстотин и
десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 007018 /седем хиляди и осемнадесет/.
Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС
№4890/23.05.2018 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 15.86 лв. /петнадесет лева и осемдесет и шест
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.1.3. депозит за участие в търга – 3.17 лв. /три лева и седемнадесет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.1.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;
2.1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.1.2 от
настоящото решение, в размер на 1.59 лв. /един лев и петдесет и девет стотинки/.
2.2 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 87727.7.19, в село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
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АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес: на поземления имот: местност Селските градини, с площ 996 кв.м. /деветстотин
деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 007019 /седем хиляди и деветнадесет/.
Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС
№4891/23.05.2018 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.2. начална тръжна наемна цена – 25.90 лв. /двадесет и пет лева и деветдесет
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.2.3. депозит за участие в търга – 5.18 лв. /пет лева и осемнадесет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;
2.2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.2 от
настоящото решение, в размер на 2.59 лв. /два лева и петдесет и девет 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 е 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 номер 39339.502.195 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. №
395/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище..
Благодаря г-н Димитров.
Г-н Пилев. Положително становище.
Благодаря колеги.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов

за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

20
няма
1

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
№ 96
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 Костадин
Сотиров Дишов съгласно Решение №
К-915/07.07.1997 г . по заявление вх.
№4810/21.02.1992 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-18771925.04.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 39339.502.195 по кадастралната карта на
с.Крайници с адрес на поземления имот: село Крайници, община Дупница, област
Кюстендил, местност “Под селото” с площ 0,100 дка, начин на трайно ползване: Ливада.
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2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на
Общинска служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е 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 номер 39339.502.193 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. №
396/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище..
Благодаря г-н Димитров.
Г-н Пилев. Положително становище.
Благодаря ви.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев

за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
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28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 97
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 Георги Сотиров
Дишов съгласно Решение № К1706/03.09.1997 г . по заявление вх. №7281/12.05.1992 г., на
Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-187671-25.04.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 39339.502.193 по кадастралната карта на с.Крайници
с адрес на поземления имот: село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Лехите” с площ 0,200 дка, начин на трайно ползване: Ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е 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 номер 39339.502.194 по кадастралната карта на село Крайници. /вх. №
397/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище..
Благодаря г-н Димитров.
Г-н Пилев. Положително становище.
39

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

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

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

20
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,
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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
№ 98
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 Йордан Сотиров
Дишов съгласно Решение № К1045/05.09.1997 г . по заявление вх. №2312/19.12.1991 г., на
Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-187705-25.04.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 39339.502.194 по кадастралната карта на с.Крайници
с адрес на поземления имот: село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Лехите” с площ 0,300 дка, начин на трайно ползване: Ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с
идентификатор 24791.136.48 с. Дяково, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска
собственост. /вх. № 398/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище..
Благодаря г-н Димитров.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов

за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

21
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
№ 99
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следния имот: поземлен имот
с идентификатор 24791.136.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Дяково, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-8-995/24.04.2018 год.
на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Фередже, площ 184729
кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 136048 /сто тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/. 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 24791.136.48 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дяково, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-8-995/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
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на поземления имот: местност Фередже, площ 184729 кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при
неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 136048
/сто тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/ - частна общинска собственост, съгласно
АОС №4936/25.06.2018 год.
2.2. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.1. начална тръжна наемна цена – 4064.04 лв. /четири хиляди шестдесет и четири
лева и четири 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 – 812.81 лв. /осемстотин и дванадесет лева и
осемдесет и една 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 406.40 /четиристотин и шест лева и четиридесет стотинки/
лв.
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 е докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател
на Общински съвет - Дупница, относно Даване на съгласие на Управителя на „ГУМДупница“ЕООД, гр.Дупница за извършване на неотложен ремонт на прилежащи части, около
сградата на „ГУМ-Дупница“ЕООД и стълбите на подлеза. /вх. № 399/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Какви думи да намеря да не обиди някой.
Интересна докладна, но бяхме объркани, защото липсва КСС. В смисъл, че ГУМ
прави 120 000 лв. дай боже тази година да бъдат повече парите. С тази докладна се казва да
направи ремонт на каква стойност не пише. Аз поканих г-жа управителката разговаряхме с
нея. В дебата стана ясно, че около 15 000 лв. е сумата. Сега въпросът е да впишеме ли в
решението до 15 000 или до 20 000 лв. или да не вписваме. Иначе казано в решението ние
утвърждаваме а тя после ще даде КСС, което ще бъде утвърдено от кмета. Един вид ми
изглежда подавате ни бял лист, който да подпишиме.
Така, че…око прецените в зала и аз не съм сигурен дали трябва да пишеме стойност
и затова може би трябва да се вземе мнението на повече колеги.
Като цяло комисията има положително становище, защото г-жа Вуковска обясни
има течове, което предопределя площи, които не може да даде. Очевидно е необходимо да
се извърши този ремонт. Въпросът е да не стане утре да излезе, че тоя ремонт е вместо
15 000 е 55 000 или 105 000 лв..
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-жа Вуковска за мнение по въпроса, който г-н Костадинов постави, за да може
колегите да имат възможност да вземат решение.
Г-ЖА ЦВЕТАНКА ВУКОВСКА – Управител на ГУМ:
Официално техническо лице не е правило план-сметка и преди да се разреши да
пипаме площи които са около сградата аз не съм харчила пари за официална техническа
сметка. Такава техническа сметка сме направили горе-долу колко би трябвало по
строителни норми да дойде като разход 15 000 лв.. площта е зад ГУМ едно от помещенията
се пълни в подземието по-сериозно откъм полицията. В подлеза магазините се пълнят и
химическото чистене и магазините.
Проблема е, че са подземни, трябва да излезе малко отдолу…подземни неща са и не
съм сигурна, че съм техническото лице, които може 100 % да определи. Процедурата ще
бъде с подбор на оферти, така че след това…след като се разреши….Работиме в прилежащи
части, не е само по сградата има и прилежащи части. Искам и да ни разрешите а след това
ще има КСС, подбор на оферти и тогава ще излезе окончателната сума, когато технически
лица го прегледат.
Това е извадено по квадратури, които предполагаме че това ще е, но все пак има и
малко подземна работа. Незнам. Подбора на офертите ще представиме ако се наложи. Както
прецените.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Вуковска.
/ въпрос от залата /
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет:
Аз мисля, че действително всеки трябва да си отговаря за нещата. Г-жа Китанова
мисля, че наистина по-компетентно би могла да отговори на този въпрос.
/ въпрос от залата /
Личното ми мнение, но г-жа Китанова ще каже е , че действително това което и вие
предложихте е да се сложи някакъв лимит, като лично според мене е хубаво тоя лимит да се
даде примерно с 2-3 000 лв. над това, което предлага. От подбора дали ще е обществена
поръчка зависи от стойността или ще бъде подбор ще бъде взета най-добрата оферта.
Предлагам г-жа Китанова да и дадем 1 минута да си каже мнението.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Тук имаше много изказвания и не разбрах конкретния въпрос.
/ въпрос от залата /
Това е проекто-бюджет. Това което е планирано е проекто-бюджет.
/ въпрос от залата /
Няма да го отпишеме това ще дойде в резултат на изпълнение на бюджета. Това не
означава, че трябва да правим промени в бюджета. Смятам, че това което е предложила г-жа
Вуковска като сума е резонно и допустимо.
/ въпрос от залата /
Максимум смятам , че до 20 000 …В крайна сметка след като има подбор на оферти
има конкуренция, нека видим може да има и по-ниска оферта….
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/ предложение от място /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Гласуваме процедурното предложение на г-н Костадинов в т. 1 да бъде записано до
20 000 лв.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
1
1

Приема се.
Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н Председател не исках да репликирам преждеговорищия колега, но ще опитам да
бъда кратък. Не мога да приема, че автомобил със специализиран…тип специализиран
транспорт да речеме вишка струва 40 000 лв, а ние за некакъв ремонт на който не знаеме
параметрите ще прогнозираме 20 000лв. Според мен такъв тип рамкиране е несериозен.
Използвах случайно за вишката, защото нали микробусче с десен волан …мога да ви
кажа как се движат нещата…там около 20 са спестени…и затова предлагам тука съм много
сириозен. Когато се извършва строителство ние не знаеме онова скритото, което ще ни
покаже. Познавам добре госпожата и съм заявил на глас това е едно от малкото места където
с ГЕРБ се допираме г-жа Вуковска.
Нека и гласуваме доверие да подходи професионално, ще дойде да докладва в зала за
какво става въпрос и ще го приемеме или не. Но така да сме на слепо тръгнали да го правиме
не е сериозно.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-жа Китанова иска да добави.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Да добавя и уточня по повод изказването на д-р Соколов, че след подаване заявлението
на г-жа Вуковска към общината главния инженер на общината беше на място, огледа какво
ще се прави, така че техническо лице е видяло реалното състояние. Смятаме, че тази сума е
резонна и ще стигне. Техническото лице е тук, което е ходило да огледа инж. Бельов, така че
не е на сляпо.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Китанова.
Ние гласувахме процедурното предложение на г-н Костадинов.
Други изказвания?
Няма. Преминаваме към гласуване.
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Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и
чл.27, ал.3 ЗМСМА, и на основание чл.147, ал.1 от Търговския закон и чл.18, ал.1, т.15
от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община
Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 100
1.Общински съвет-Дупница дава съгласие на Управителя на „ГУМ-Дупница“ЕООД,
гр.Дупница да извърши за сметка на дружеството неотложен ремонт на прилежащи части
около сградата на „ГУМ-Дупница“ЕООД, както и на стълбите на подлеза, находяща се в гр.
Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“ № 1 до 20 000 лв..
2.Преди възлагане извършването на ремонта, конкретната количествено-стойностна
сметка, да бъде утвърдена от Кмета на Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Придобиване на право на собственост върху недвижим имот в
с.Яхиново, Община Дупница, чрез правна сделка. /вх. № 400/10.07.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Г-н Костадинов. Положително становище.
Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Аз ще си позволя да взема отношение тъй като се чувствам свързан с …Яхиново.найголямата село най-после ще има възможността да има собствено кметство и наистина кмета
да може когато работи за нашите съграждани и жители на с. Яхиново да се чувства като
собственик на тази сграда, защото досега беше неприемливо за най-голямото село в областта.
Благодаря.
Ако имате други изказвания. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев

за
за
за
за
за
за
за
46

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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, чл.34, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.4, т.2 и чл.5, т.1 от Наредбата за реда за
придобиването, управлението и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год./, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 101
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Дупница за 2018 год.. в част ІV “Имотите, които общината
има намерение да придобие в собственост'', със следния имот: Сграда с идентификатор
87727.201.120.3 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем,
кадастрален район двеста и едно, имот сто и двадесет, сграда три/ със застроена площ 200
кв.м, брои етажи 2 /два/, с предназначение: Административна, делова сграда, построена в
поземлен имот 87727.201.120 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Яхиново, Община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-58 от
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05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със Заповед: КД-14-10-17 от 16.03.2007 год. на Служба по кадастър –
Кюстендил, с адрес: село Яхиново, улица “Христо Ботев” №46”.
2. Дава съгласие за възмездно придобиване от Община Дупница чрез покупкопродажба на Сграда с идентификатор 87727.201.120.3 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двеста и едно, имот сто и двадесет, сграда
три/ със застроена площ 200 кв.м, брои етажи 2 /два/, с предназначение: Административна,
делова сграда, построена в поземлен имот 87727.201.120 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Яхиново, Община Дупница, област Кюстендил, одобрени
със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение със Заповед: КД-14-10-17 от 16.03.2007 год.
на Служба по кадастър – Кюстендил, с адрес: село Яхиново, улица “Христо Ботев” №46”,
собственост на РПК “НАРКООП”, с ЕИК 000242384, съгласно Нотариален акт №10, том
VIII, рег. 12 503, дело № 1310 от 2007 год., вписан от служба по вписванията с вх. рег.
№6006 от 21.12.2007 год., акт №140, том XXIII, дело №5010/2007 год., срещу заплащане на
цена, в размер на 92 251 лв. /деветдесет и две хиляди двеста петдесет и един лева/,
представляваща пазарната оценка на сградата, изготвена от независим лицензиран
оценител.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да сключи договора за покупкопродажба.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги постъпи процедурно предложение от г-н Пламен Соколов за 15 минути
почивка.
В 12,15 колеги в залата продължаваме.
Почивка 15 минути.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги проверка на кворума. В залата присъстват 23 общински съветника. Имаме
необходимия кворум и продължаваме днешното заседание.
Продължаваме днешното заседание с докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Изменение на Решение № 14/Протокол 1 от заседание на ОбС
Дупница проведено на 26.01.2018 г.. /вх. № 401/10.07.2018 г./.
Нека чуем становището на икономическа комисия, положително благодаря г-н
Костадинов. Колеги имате възможност за изказване по докладната записка, няма затова
преминаваме към гласуване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов

за
за
за
за
отсъства
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
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
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от 29.12.2017 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 102
Общинският съвет Дупница:
Изменя т. 1 от Решение № 14/Протокол 1 от заседание на ОбС Дупница проведено на
26.01.2018 г., както следва:
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1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
растеж”2014-2020, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до 140 016,29(сто и четиридесет хиляди и шестнадесет лева и
деветдесет и шест стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от 29.12.2017 г. със срок за предявяване за плащане
– до 29.12.2019 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), като при необходимост да
подпише Запис на заповед както следва:
Запис на заповед след сключване на договор за изпълнение на основната
дейност по проекта в размер на 35% или 140 016,29(сто и четиридесет хиляди и шестнадесет
лева и двадесет и девет стотинки), от стойността на предоставената безвъзмездна финансова
помощ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г. със срок за предявяване за плащане – до 29.12.2019 г. (четири месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ).
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г. /вх.
№ 405/11.07.2018 г./.
Нека чуем становището на икономическа комисия, заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател, комисията разгледа като обект по обект, общо взето
разгледахме и имаме напълно положително становище. Взех изрично думата за да кажа, че
сега е момента г-н Пехливански най-добронамерено в тази докладна, който се упражнява на
тема улици, на тема някакви мероприятия свързани с финанси, тази докладна е момента в
който може и най-добре да вземе отношение, защото колеги вие виждате сумата предвидена е
4 091 482 лева ето това е сумата и когато някой прави предложение и иска нещо спокойно
може да каже предлагам да отпадне реставрация на джамия и тези 95 000 лева да се дадат за
еди какво си, а не да се не че не трябва да има контрол, не че не трябва да има предложение от
съветниците, но добронамерено и най-вече аргументирано и точно това е докладната, която
може да се направи.Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, г-н Пилев, положително становище, благодаря колеги
имате възможност за дебат по докладната записка. Г-н Соколов заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Днес нали се разбрахме, че е хубав ден “св.Илия” и ден на пожарникаря. По точка 24 и
за г-н Георгиев, който представлява община Дупница по точка 24 ще бъда още по… спокойно
ще ме чуете е залегнал ремонт на покрива на сградата на ул.”Солун” 4 на стойност 64 000
лева за аудиторията колеги, това е старата поликлиника. В залата си позволихме, колеги
които работят в нея и са придобили собственост благодарение на ваше решение да дойдат, те
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се само организираха по простата причина, че някои работят интензивно и не всички можаха
да са тук. Какво се получи аз ще разкажа моя печален опит личния, ако вземете решение вие
може да ги попитате лично, това са дупнишки граждани при това млади и симпатични хора.
2002 година поради политическо решение бях принуден да наема помещение в старата
поликлиника за да практикувам професията за която съм учил, до преди 2 години когато с
наше решение и плащах наем за което, за този интервал от време сме платили наем в размер
приемете го относително за да не сбъркам в крайната цифра около 98 000 лева, за тези 15
години. Преди 2 години или 2 години и половина стана с решение на общински съвет
обособиха се идеални части и се смени собствеността на част от сградата, тогава нови 98 000
лева дадох на Община Дупница и извърших някакъв текущ ремонт, част от колеги, които са
ме ползвали като лекар и Данчо и този Данчо и Емил Христов да не изброявам други са
дошли и видели какво съм направил. Онзи ден когато прочетох тази докладна не можех да
повярвам, общината от всички нас сумарно прогнозна цифра е взела около 800 000 лева и
1 000 000 лева за целия интервал от време, откакто сградата се дава под наем. Миналата
година фирма извинявайте г-н Председател ще бъда повече от директен в типичния си стил,
фирма близка до управляващата партия в Дупница на Калин да речем ще го кръстя “черния
пипер” направи ремонт на покрива без да бъдем допуснати като съсобственици, да видим
какво ще се ремонтира, как ще се ремонтира и на тези абсолютни професионалисти, защото
те пазарно си изкарват парите с кратки и ясни писма кмета на Дупница беше казал, нито е
правено учредително събрание на етажна собственост, нито е избиран управителен орган на
тази етажна съсобственост, нищо и им беше казано трябва да дадете по толкова пари с
изключение на мен всички те дадоха, аз тогава написах да го нарека така мило писмо на
кмета, с което му казах, че така не се прави, до днес не му е потърсил тези пари просто,
защото знае, че така не се прави. Сега уважаема аудитория и с това приключвам, без да бъде
проведен оглед от съсобствениците, без да бъде взето решение трябва или не трябва всички
цигли да бъдат изхвърлени, целия дървен материал да бъде изхвърлен всичко, някой решил
най-вероятно фирмата на Калин “черния пипер” отново да направи ремонт и ние трябва да
съучастваме в това нещо. Уважаемо общо събрание на град Дупница вие освен такива сте и
официален представител в нашата сграда като съсобственици, апелирам към вас да излъчите
представител и да учредим такъв орган, сградата е наша обща на тези хора, на мен и на тези
хора, които отсъстват и на общинския съвет не на кмета, кмета там е представител на общото
събрание на общинския съвет, след което да направим оценка на ситуацията на покрива и ние
не отричаме полагащото ни се право да съучастваме, когато сме надлежно информирани, това
е още един от съсобствениците в сградата, просто всички днес си накърнихме ежедневието за
да може да присъстваме тук. Времето г-н Гущеров според мен и апелирам към здравия ви
разум да извадим от този поименен списък тази абзац, в летния сезон да се организираме и
надлежно да преценим какъв ще е обема, кога и колко ще направим ремонт, начина по който
действа силово общината, безцеремонно в стила на онези, които чистят река Дупница както
действаха в Дупница е неприемливо. Ние ви заявяваме съсобствениците в сградата, че няма
да участваме в такова самодейно начинание и второто ще си потърсим правата, тъй като се
посъветвахме с юристи искаме да ви кажем, независимо от миноритарният дял, които държим
освен задължения имаме и права и тези права в никакъв случай не са за пренебрегване.
Разчитам пак казвам на здравия разум на всички, другото означава че през тези години като
сме внасяли наем съответно и като сме приватизирали сградата защо не отидоха част от тези
пари за ремонт на покрива, кое налагаше това, това бяха нашите пари, та вие управлявате вече
седем години общината.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов, г-н Пилев заповядайте.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Само две изречения по повод на това, че си чух името, като почувствах сериозен
упрек, вероятно д-р Соколов е прав. Искам да заявя че никога не съм бил политическо лице,
включително и член на никоя партия от ОБС, нито в “Герб”, в групата на “Герб” съм от
квотата гражданската и работя активно и до толкова доколкото ми позволяват силите, работя
заедно с членовете на групата, а редно да се отделят нещата от административна гледка точка
и политическа, защото той наблегна доста на факта, че решението е политическо, може би
някъде има съвпадане на политика и администрация, като администратор понасям своята
отговорност, казвам пак може да е прав, но аз не съм политическо лице.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пилев, г-жа Китанова заяви желание за изказване по поставения
въпрос, заповядайте г-жа Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам. кмет:
Благодаря, смятам, че и общината и съсобствениците в сградата знаят какво е
състоянието на покрива и множество сигнали има, че покрива е в изключително състояние,
съгласни ли сте в това? Не се знае къде сте. Така, този капиталов разход е планиран още в
началото на годината и действително досега имаше доста време от ваша страна да има
някаква реакция, разбираме че чак сега се получава тази реакция. Искам да прочета част от
писмото, с което вие сте уведомени. Уведомени сте, че се планира такъв ремонт и се казва
следното: като съсобственик имате право да предложите различна или по-изгодна оферта за
извършване на ремонта, ама ние нямаме избран изпълнител, ние ви каним найдоброжелателно да предложите. Тази сума е направена от инженерите в Община Дупница,
изготвена количествено-стойностна сметка, ама разбира се ние ви каним да го направите,
каним ви. Поканени сте да направите предложение, както мога да кажа, че това е отворено
както тъй като предложението е отворено. Миналогодишния ремонт беше изключително
частичен, също знаете няма смисъл да обяснявам беше за около 4000-5000 лева и в този ред
на мисли не веднъж сме поставили ние като съсобственик общината въпроса да бъде
направено едно общо събрание и да бъде избрана етажна собственост за да бъде управлявана
сградата. Аз мога да дам един пример с асансьора на сградата, асансьора в сградата в момента
мисля, че работи, но имаше голям дебат по темата, сумата за поддръжка на асансьора на
месец е около 30 лева на месец и никой от вас не пожела да плаща, точно поради това ние ви
канихме по повод на асансьора да решим проблема, към момента общината плаща този
разход за асансьора, нямаше желание за разговор по темата независимо от нищожната сума,
така че общината бих казала кани от този микрофон да бъде направено общо събрание и да
бъде взето общо решение, в никакъв случай тона не е ултимативен, вие сте поканени и имате
пълното право на мнение и предложения, мерси.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Китанова, преди да ви дам думата г-н Соколов, аз това което разбрах от
г-жа Китанова, че имате възможност съсобствениците на имоти там вие да предложите
оферти за извършване на ремонти, нали така г-жа Китанова.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Преди да предложим оферти общото събрание трябва да решим, коя част и колко
трябва да ремонтираме, може ли такова нещо въобще да го дискутираме. Някой ни налага, че
утре, миналата година поискахте 6000 лева, тази година поискаха 66 000 лева, другата година
може да поискат 606 000 лева, просто не сме съгласни. Що се отнася до ултимативния тон,
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обръщам се към общинските съветници и отново апелирам. Има неписани правила в
администрирането на първо място там е коректния тон, ние сме съсобственици, ние не сме
наематели, не отричаме желанието на всичките да участваме в общото събрание за опазването
мога да кажа и пренасянето в бъдещето на тази сграда, защото това наш интерес и в наш
интерес. Не сме съгласни г-н Председател с постановката. Вие персонализирам вас
администрацията на общината, да вземете решение ама на убиеца му се дава последна дума,
на нас няма последна дума, ултимативно до 20-ти дайте участник в конкурса, след 20-ти
платете пропорционално, ние дори не сме направили разделителен протокол, колеги аз не
знам какви идеални части от сградата притежавам. По отношение на асансьора една много
интересна ситуация бих казал не мога да видя в залата сигурно излезе не уважаваната от мен
заместник кмет.Асансьора е съсобствен на собствениците г-н Георгиев съсобствен, т.е. аз
съм платил идеална част за него то е обща част със задна дата, че предявя съдебна процедура
срещу общината за получаване на наем, защото го ползвате, говоря за себе си и се надявам
колегите да бъдат солидарни с мен. Двора на старата поликлиника, всички сме от Дупница и
знаете, общината мили колеги донесе, изгради с цялото ми уважение сигурно има страхотен
ефект от това нещо, кухня за социален патронаж или нещо подобно, представяте ли си как се
извършва здравеопазване където на партерния етаж всеки ден се готви бих казал манджа.
Оставете това нещо, общината отдаде гаражите на бившата болница за автомивка. Всеки ден
се пуска пароструйка и ние работим така, а в двора мили приятели аз имам идеална част и
общината не предявява никаква инициатива да може да каже това място, днеска в това място,
ако аз искам да паркирам в двора на болницата, нищо че съм платил за това на общината в
предишното ми изказване казах колко пари, не мога, просто не мога и затова с това
приключвам. Това е същата схема, каквато е схемата за река Джерман и всички останали. Има
възможност да се поправим, решението е много елементарно вадим го от поименния списък,
правим общо събрание, на това общо събрание се качва наш представител, ние си го наемем,
ние сме грамотни хора щом сме могли да дадем половин милион лева можем, оглежда заедно
с ваш представител, стигаме до консенсус ще се ремонтира този сегмент, такова количество и
тогава избираме фирмата изпълнител, ако пък не стигнем до консенсус вие ремонтирате 60
процента от това, а ние ремонтираме 40 процента има хиляди варианти, но ултиматума дайте
пари, а пък ние ще определяме всичко не се получава.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов, моля г-н Петров за пояснение.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Началник отдел “БФС и УС”:
Уважаеми общински съветници, искам само да напомня че тук не става въпрос за
сключен договор или че тези пари ще се похарчат за този ремонт. Това е предложение по
наши сметки, което е включено в капиталовият списък, след като се направи такова събрание
и след като се уточнят тези неща сумата може да падне на 50 лева примерно за целия ремонт.
Съответно до края на годината ние ще направим още една на капиталовият списък, това което
остане от тази сума ще се разсрочи към друг обект и нещата ще се изчистят, но не може да
отпадне от списъка, защото тази сума остава висяща, сумата на капиталовите разходи е
гласувана, няма как да изпадне от там, тя се гласува с бюджет, не трябва да се променя
рамката на капиталовият списък, това означава да намалим капиталовите разходи, ако бъде
извадено от списъка, така че тя трябва да седи там дори може да не се направи ремонт, то че е
гласувано не означава, че ще се направи. Фирма не е избрана и още не е задействана
процедура, така че не е казано че това ще бъде сумата, тя може да падне на половина и след
това да се коригирам нещата, но не може да бъде извадена, няма как само като уточнение
нали.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Т.е. като пояснение като това, което зададе г-н Соколов искам и аз да задам въпрос.
Сумата остава в таблицата, направи се ремонт за 1000 лева, останалите…
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Началник отдел “БФС и УС”:
Ще бъдат пренасочени както сега се прави, остава към друг обект.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Имат ли възможност да изберат заедно с общината…
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Началник отдел “БФС и УС”:
Имат разбира се, няма да сключат договор, договор не е сключен с никои.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов заяви желание.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ако може малко и най-вече за собствениците и д-р Соколов 67 000 лева е дадено от
общинските служители ККС, те залягат в общинския бюджет, защото ние трябва да го
гласуваме като капиталов разход, да го гласуваме като намерение да се извърши, а вече
въпроса е че вие трябва да си направите етажна собственост и защо не е направена вие ме
изненадвате, вие сте интелигентни хора, вие работите с общината, ето ние в новата политика
имаме съдружие по етажна собственост включително с общината и всеки такъв въпрос се
решава на събрание на общата етажна собственост и тогава вече, когато заедно изберете
изпълнител и уточните сумата са дали заедно или в закона за етажна собственост много ясно
пише кой какви права и т.н. и като изберете изпълнител, той е прав сумата може да падне или
да се качи. Нали не трябва да го вадим от капиталовият списък, защото утре, ако го извадим
утре общината ще каже не можем да ви правим ремонт на “Солун” 4, защото съветниците
извадиха този обект от капиталовите разходи, т.е. съветвам ви недейте да изтеглете
предложението да отпадне, нека ги има тези условни пари, е ако съвета сега реши ако имате
някакви причини и аз споделям вашите опасения и т.н., но моя съвет не ги изтегляйте, защото
утре трудно ще влязат в този капиталов списък, така че аз мисля, че трябва да се успокойте и
да си свършите работата на бързо, това е благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, други желаещи за изказване г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Разбирам, че ще се гласува това предложение на Пламен и след това общо цялата
докладна. Понеже беше така намекнато добросъвестно ми направиха така малка забележка от
Костадин да внимаваме там като ходим по улиците и имаме претенции едва ли не сме
задължени да гласуваме всичко. Аз искам да кажа, че специално аз ще подкрепа, а може би и
групата тази докладна, защото моите приоритети Костадине, два бяха за да получа толкова
преференции, един от който е обновяване на инфраструктурата, но качествено и за всички и
затова се бъркат малко и строителните работи, но живея 24 часа в ж.к.”Дупница”, да и не и ви
каня сега, не благодарение на нас, но и на нас, каня те сега след сесията, теб лично после
хората ще звъннат дали си дошъл, ела с мен до ж.к.”Дупница”, ж.к.”Бистрица” да ти покажа
някои неща да видиш дали съм прав или не.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански, други изказвания, няма. Има процедурно предложение от
г-н Соколов, което г-н Петров отговори за отпадане на точка 24 от списъка, това е
направеното предложение от г-н Соколов, така че преминаваме към гласуване на направеното
предложение от г-н Соколов, г-н Бельов преди гласуването иска нещо да поясни.
Г-Н ИВАН БЕЛЬОВ – Началник отдел “Строителство”:
Уважаеми господа и дами и общински съветници, ако мога и аз нещо да помогна да
стане ясно. Значи ремонта е предвиден във връзка с на множество постъпили заявления за
наводнения и унищожаване на имущество в частта на покрива над “Социално подпомагане”.
На тази част от покрива е направено достатъчно добър оглед и е направено подробно
количествено-стойностна сметка от общински специалисти. Мисля, че до днес беше срока от
всички съсобственици, съгласно писмото, което се коментира преди малко, желаещите да
предадат оферти. След като се съберат всички възможни оферти няма пречка да се свика
общо събрание и всички оферти да се гласуват, която се избере от общото събрание тази ще
бъде изпълнена 5000 лева, 10 000 лева, 100 000 лева това е, така е да. Естествено, че имате
никой не се е крил.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви без коментари в залата!
Г-Н ИВАН БЕЛЬОВ – Началник отдел “Строителство”:
Ще продължи да се руши имущество помещенията на тази част от покрива. Ако това е
оправдано да не се прави ремонта, ако не ще продължи да се руши имущество, значи община
Дупница не налага да се направи ремонта по нейното ККС, затова сме дали събиране на
оферти от всички съсобственици, благодаря ви г-н Бельов за пояснението.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Бельов за пояснението, аз мисля, че достатъчно ясно хората от
общинска администрация обясниха, че ако бъде извадено от списъка няма да има възможност
за ремонт тази година. Г-н Бельов поясни, че става въпрос за хора в тежко социално
положение над които се случва това нещо. Беше пояснено, че ще има възможност за участие
на съсобствеността в избора на изпълнител, така че мисля достатъчно ясно и категорично
беше обяснено всичко по докладната, така че има процедурно предложение и преминаваме
към гласуване на процедурното предложение и след това към цялата докладна.
Гласува се процедурното предложение от г-н Пламен Соколов.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

10
няма
10

Правя предложение за прегласуване, повтарям гласуваме процедурното
предложение на г-н Пламен Соколов да отпадне точка 24 от таблицата за капиталови
разходи, това е само процедурното предложение.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

12
няма
9

Приема се процедурното предложение.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Началник отдел “БФС и УС”:
Прие ли се това предложение?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Да.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Началник отдел “БФС и УС”:
Тогава ще направим предложение къде да бъдат насочени парите, защото не може да
остане така списъка без тази сума, не може да остане не е балансиран списъка, тези пари
остават във въздуха, трябва тези пари да бъдат сложени на друг обект.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви за тишина за да се чуване всички! Направете предложение г-н Петров. Г-н
Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, аз предлагам тези освободени 67 000 лева да бъдат дадени
за ремонти в общинската болница.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов предложи чухте предполагам да бъдат направени ремонти в
общинската болница с тези пари и г-н Бельов също.
Г-Н ИВАН БЕЛЬОВ – Началник отдел “Строителство”:
Моето предложение е също сумата да бъде разпределена за ремонта на двете
улици “Димчо Дебелянов” и “Кокиче”, за да се обхванат повече дейности.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Улици “Димчо Дебелянов” и “Кокиче”, благодаря.Добре доуточняване, да 24 позиция,
нали го гласувахме да. Моля ви за тишина в залата. Колеги за да бъдем точни във взетото
решение трябва сумата от 67 000 лева да бъде разпределена съответно по двете позиции за
улица “Димчо Дебелянов” и улица “Кокиче”, така значи промяната е следната в точка 2
основен ремонт на улица “Димчо Дебелянов”, участък между улица “Венелин” и “Курт дере”
сумата се увеличава с 40 000 лева, заложено е 55 000 лева плюс 40 000 лева и другата промяна
е в позиция 38, основен ремонт на улица”Кокиче” участък след подмяна на водопровод между
улица “Здравец” и улица “Криволак” прибавя се сумата плюс 27 000 лева, колеги моля ви за
ред в залата, защото колежките не могат да осъществят и преброят вота, така гласуваме
процедурното предложение за насочване на двете суми 40 000 лева към точка 2 и 27 000
лева към позиция 38.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
няма

Приема се процедурното предложение от г-н Бельов сумата да бъде разпределена
така, както гласувахме заедно.
Гласуваме цялата докладна записка № 405
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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

20
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл.124, ал. 3 от ЗПФ, чл. 19, ал. 4 от Наредбата за
общинските публични финанси, ФО-1/09.01.2017 г. на МФ, във връзка с чл. 51 и чл.
54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 103
1. Общински съвет – гр. Дупница актуализира поименния списък на обектите за
капиталови разходи през 2018 г., съгласно Приложение № 1, раздели "А" и "Б", изменящо и
допълващо Приложение №5 към Решение 2/2018 г. на ОбС – гр. Дупница.
2. Общински съвет – гр. Дупница възлага на кмета да организира документално
актуализацията на капиталовата програма в съответствие с приетите от ОбС - гр. Дупница
промени.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към гласуване на следващата докладна записка, тъй като
заместник председателя на общински съвет отсъства ще направя предложение тя да бъде
водена от г-н Асен Пилев, който е съгласен с направеното от мен предложение моля да
гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

Приема се предложението и следващата докладна записка ще бъде водена от г-н
Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Разглеждаме Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Финансово стимулиране на волейболен клуб „Марек Юнион-Ивкони” през сезон
2018-2019 г. за постигнати изключителни успехи в областта на спорта. /вх. № 407/12.07.2018
г./, положително становище от икономическата комисия, от спортната кой ще докладва има
ли представител. Така становището на двете комисии са ясни, моля общинските съветници да
се изкажат по докладната, ако има такива изказвания, г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Пилев, колеги нямам въпроси просто едно становище искам да изкажа, когато има
такива идеи, защото сумата не е малка за общината, нека се включват те когато се приема
бюджета да се мисли малко по-мащабно и трезво за спорта имам в предвид, за да не се налага
сега да се теглят средства от резерв за непредвидени и неотложни разходи. 30 000 лева те
заслужават за това, което са направили до сега и за повече, но хайде сега кой ще ми отговори
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от тези пари примерно дали няма да отидат още 10 000 лева примерно за духа на Дупница,
там да се довърши това недомислие, което гласувахме на предното заседание, от къде ще знам
кой ще му направи сметка дали 30 000 лева, кой ще го провери г-н Костадинов, който
изключително много го уважавам,а и той мен. 30 000 лева добре няма ли да отидат пак там за
това, хора които са на такива позиции не трябва да се обвързват дай ги там, без да те
разбират. Ето сега възниква такъв проблем, въпрос и се колебая дали да гласувам 30 000 лева
да отидат, благодаря.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Други изказвания,реплики от залата. Г-н Илиев да го приеме ли като официално
питане и да потърсим отговор или просто го задавате риторично. Може ли някой свързан с
волейбола да отговори на въпроса или трябва допълнително да даваме сведения. Г-н
Костадинов, моля за тишина в залата.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, нека се успокоим, 30 000 лева
нищожна сума за един клуб и една община, нищожна. Община Монтана има пет формации
шампиони в различни спортове в професионалият спорт, включително и футболния отбор,
безсрамно и безсмислено е да се питаме кой какво е постигнал и кой какво не е постигнал.
Очевидно волейболния отбор има проблеми вероятно, защото ние сме гласували награди за
тоя отбор, сега обаче хората пишат финансова помощ, очевидно има проблеми. Общинския
бюджет има възможност да си позволи да даде тази сума, колко пък спорта ни останаха в
професионалният спорт, които да ни радват и които да правят състезания, ето за това аз съм
бил винаги против, когато се изменят наредбите и когато се гласува финансова помощ извън
наредбите, но в случая считам че 30 000 лева е безсмислено даже да дебатираме по тази тема
и ви моля и правя процедурно предложение за прекратяване на дебата, защото хората отвън
слушат, хората са много внимателни на тази тема, нека да не обидим някой, кой бил той, кой
бил оня, еми ако този някой си тръгне от Дупница, тогава кой ще издържа волейболния отбор,
недейте колеги умолявам ви Слави, правя предложение за прекратяване на дебатите, разбери
ме правилно. Нито някой трябва да си прави политика, нито пиар от тази тема, благодаря.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Г-н Павлов, само за момент понеже, моля колеги, г-н Костадинов моля, г-н Павлов
понеже постъпи предложение по правилник трябва да го гласуваме, ако колегите гласуват за
прекратяването съжалявам няма да мога да ви дам думата, но това още веднъж умолявам г-н
Костадинов, г-н Илиев моля ви, г-н Костадинов, моля. Постъпи предложение за прекратяване
на дебатите и се гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

13
5
1

Приема се предложението и преминаваме към гласуване, то е поименно и ще
прочета Емил Гущеров не гласува, той е с конфликт на интереси.
Преминаваме към гласуване.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

не гласува
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
против
против
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за

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

17
2
3

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и
5 от същия закон и чл. 1, ал. 7 от Наредбата за условията, критериите и реда за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 104
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер
на 30 000 ,00 (тридесет хиляди) лева на волейболен клуб „Марек Юнион – Ивкони”;
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2. Възлага на кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия по
изпълнение на т. 1.
***
***
***
***
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Заповядайте отрицателен вот.

***

***

Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател, първо да поздравя волейболен клуб “Юнион-Ивкони” за
успехите, които е постигнал за славата, която допринася за популяризиране на името на град
Дупница, но въпроса е принципен. Аз и нашата група не сме съгласни целево да се дават
средства на професионален спортен клуб, който е изцяло частен и т.н. Нашето виждане
винаги е било повече пари да се насочват към масовия спорт и да се изгражда пирамидата на
спорта от училище до вече професионалните успехи и сами сме свидетели в началото на тази
сесия гласувахме една наредба, която беше подготвил ваш колега от “Герб”, наш колега,
която наредба има за цел да разпредели за цяла година 8000 лева за социални помощи и
социални нужди, а сега с еднократно гласуване разпределяме 30 000 лева на професионален
отбор, не мисля че сме пропорционални във взимането си на решение, благодаря.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
С това приключваме дебатите и разискванията по тази докладна и тя е приета, г-н
Гущеров, заповядайте.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Определяне на представител на Община Дупница в Общото
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Никола
Василиев“, гр.Кюстендил. /вх. № 411/12.07.2018 г./, нека чуем становището на здравна
комисия, благодаря г-н Георгиев и преди да преминем към обсъждане искам да дам думата и
на г-н Попов и за пояснение представителя какви функции има в общото събрание за да
колегите да знаят.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОБС:
Значи конкретно в деловодството на Общински съвет е постъпило покана от съвета на
директорите на болницата в Кюстендил, която е акционерно дружество и в която Община
Дупница има съответните акции. Общината трябва да има представител на общото събрание,
като до момента представител е била д-р Николова, сега до колкото знам от нея има изразено
желание да не бъде представител на Община Дупница на общото събрание, поради което
Общински съвет следва да определи нов представител, той ще гласува, моля не няма
изискване с каква професия да бъде представителя, той гласува реално дневния ред, който е
посочен не е свързан с промени в съвета на директорите на болницата, тука представителя с
това решение не е ограничен по начина по който да гласува за или против тези промени, това
е реално.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Попов, колеги имате възможност за изказване по докладната записка,
председателите на групи знаят, че г-жа Николова неколкократно на председателски съвет е
заявила това желание и в тази връзка е докладната, г-н Йорданов заповядайте.

61

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател аз предлагам д-р Пламен Соколов от лично име, не от
партия “ГЕРБ”, тъй като докторите вече станахте, да и просто на вас се пада честта да
защитавате честта на Община Дупница, днес явно ви е ден г-н Соколов.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
От лично, много добро или отлично, благодаря г-н Йорданов, колеги други
предложения, колеги не виждам други предложения така, че в решението на точка 2
записваме определя д-р Пламен Соколов за представител на Общинската болница,
извинявайте за представител в общото събрание, така нека да гласуваме процедурното
предложение на г-н Йорданов.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
0
0

Преминаваме към гласуване на цялата докладна записка
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

за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
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28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за

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

23
0
0

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и
чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА , ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 105
1.Прекратява пълномощията на д-р Лорета Методиева Николова като представител на
Община Дупница в Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за
активно лечение – Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил, ЕИК 109080582.
2.Определя д-р Пламен Петров Соколов - общински съветник за представител на
Община Дупница в Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за
активно лечение –
Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил, ЕИК 109080582, който да
извършва действия в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за
условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първата от извънредните докладни, но нека да гласуваме, не тя е
разгледана в две комисии, не разгледана е в комисии, така че нека да чуем становището на
икономическа комисия, положително. Да чуем становището на комисията по образование,
обсъждане в зала и здравеопазването в зала, така че колеги имате възможност за изказване по
докладната записка от инж. Костадин Костадинов за Образователната система в община
Дупница. /вх.№ 422/ 16.07.2018 г./ .
Г-н Славев заповядайте.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ – общ. съветник:
Здравейте колеги, г-н Председател ние обърнахме сериозно внимание на докладната
записка от инж. Костадин Костадинов, просто не видях какво конкретно е направил като
предложение, защото примерно първа точка от неговото решение Общински съвет Дупница
препоръчва на кмета на Община Дупница система за прием на ученици в първи клас за 20192020 година на заявилите желание да се извършва централизирано от общината нали и това го
има оказано в закона нали и системата да се въведат точки за прием към съответните
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критерии, ми то и критериите си ги има ги и ако има доста желаещи към тази дадена
паралелка, ако се напълни има и допълнителни подкритерии, които са мисля достатъчно
точни и ясни записани в наредба 10 на МОН, но имам едно притеснение друго където чл.12
на закона който мислим е по-силен, закона за предучилищното образование, нали закона
гласи че всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите
предпочитания и възможности, изборът по ал.1 за малолетните се извършва от техните
родители и за непълнолетните ученици със съгласието на техните родители, където това е
свързано със самата точка, която предлага г-н Костадинов, не знам как ще забраните на един
родител, който например живее в “Ж.К.” да запише детето си, ако желае да учи в “Отец
Паисий”, ако е преценил нали, защото всъщност според мен вие ще нарушите неговото право
на избор. Другото, което е пак в наредба 10 записано в една точка свързана с вашата 4-та
точка от решението, Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на община Дупница да
извърши актуализация на “План за действие на Община Дупница за подкрепа на
интеграционни политики “2015-2020”, в който да се запише пропорционално разпределение
на учениците от ромски произход във всички училища на територията на община Дупница, да
съгласен съм че има нужда от такова разпределение на ромските ученици въпросът е такъв,
вие ще дискриминирате ли защото в точката мога и нея мога да прочета какво гласи, за да
приемете ромски ученик в дадено училище ще дискриминирате ли българско дете, ако да
кажем местата са за запълнени, а българското дете отговаря на изискванията, сега ще ви
прочета и какво точно гласи в точката на наредбата на МОН, други критерии определени от
общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни, значи ли
това че ние ще дискриминираме българчета, въз основа на за да можем да разпределим
навсякъде ромчета. Друго, което исках да ви попитам е за транспорта, но това по-скоро е
свързано към общината. Може би имате право общината да се разпорежда с транспорта на
училищата, но наскоро станах свидетел където училищен рейс, само съжалявам че не го
снимах, но попитах на бензиностанцията има камера, училищен рейс извозва хора от чистота
Дупница, където се ромите, които отговарят за почистването на улиците с инструменти с
всичко в ученически рейс, в рейс в които се возят децата, точно така и инструментите всичко
бяха натъпкани в училищния автобус и това става спряха точно пред бензиностанция
“Петрол”, където най-случайно бях спрял и ги видях и другото нещо което сигурно сте
претърпели някакъв катарзис или някаква метаморфоза не знам, защото тук в 3-та точка да
декларира своята грижа и намерения за запазване на училищата в малките населени места,
доколкото си спомням мисля, че вие бяхте преди една година, който стана от тук и казахте че
заставате с лицето си и не се притеснявате да го кажете, че ако се налага ще затваряме
училища, а сега във вашата точка виждам че имате вече голяма загриженост към училищата в
малките населени места, това беше от мен.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Славев, за изказване, заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Славев, понеже найискрено д-р Соколов каза, че Илинден, знаете ли колеги, който работи на Илинден може да
му падне гръмотевица на главата, та не знам сега дали няма да падне на вашата глава. Така
уважаеми госпожи и господа, когато повода за написването на тази докладна е не днес и сега
да реши въпросите, а по-скоро в образователната система, в образователната мрежа в
общината се случват много и бих ги нарекъл революционни неща, революционни от гледна
точка първо на наредбата за приема и за районирането, която излезе тази година, която
сигурно г-н Славев не знаете, защото вие казахте работихме много, а вашата работа е била
сигурно сутринта от 9 до 9 и 30, горе-долу вие толкова се готвите за сесия, прочели сте
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закона, обаче защо не прочетохте наредбата за райониране и веднага след това райониране,
което райониране е наистина революционно, защото то суспендира състезателния принцип,
където учениците могат да си избират училища и колкото и да ми се “подхилквате”, пет
колектива, защото ваши колеги бяха на срещи с директорите и чуха директорите, които
обвиняват общината и общинския съвет и политиците, защо не контролират районирането,
запознат ли сте, има заповед на кмета в която е определено районирането, има система която
съм посочил. Питате защо системата е така и онака, ами един прост пример ви давам. Ромче,
което участва в класирането факта, че няма точки не може да бъде класирано, да то отговаря
и другото дете отговаря и изведнъж се оказва, че и двете отговарят едното прието, а пък
другото не прието. Да се върна на темата, колеги това не е нито желание за пиар, нито в което
ме обвиняват някои колеги от “Герб”, нито желание да се изтъква. Подарявам я тази докладна
на всички вас, направих безброй срещи, консултирал съм докладната и с експертите в
общината и с всеки един директор и с ромските малцинства и с медиатори и с дружества
неправителствени и с директори от други населени градове, проучих г-н Славев за разлика от
вас, каква е ситуацията и в другите общини и мога да ви кажа, че не е много по-различно от
Дупница. В момента например в Дупница всяко училище е взело в други райони извън
районирането и точно смисъла е уважаеми Златко е, как ти утре ще обясниш на този родител,
догодина защото тази година хайде някак си мина и замина, както догодина ще обясним, че
детето му няма да учи в “Паисий”, а ще учи в “Климент Охридски”, ето това е големия въпрос
или примерно живее в “ж.к.Бистрица” и решил да запише в “Евлоги Георгиев” и изведнъж се
сблъсква с проблема, че има райониране и че той трябва да запише детето в “Неофит Рилски”,
тогава какво ще му отговорим, знаеш ли какво ще стане, отново ще са виновни политиците,
отново ще са виновни общината и т.н., няма решаване на този проблем към момента. Аз също
съм привърженик на свободния избор, но решение друго няма освен говорене и дебат.
Именно заради това уважаеми колеги от “Герб” и към вас също, едните като управляват и вие,
предлагам централизирам прием за да може наистина общината да влияе върху този процес. В
момента всичко това се върши от отделните училища и ще ви разкажа още нещо за
технологията. Март месец училището обявява паралелки как ги обявява да не навлизам в
подробности и примерно обявява три паралелки и в града се обявиха седемнадесет паралелки,
седемнадесет ли Тошко, шестнадесет, а се запълниха тринадесет, но големият проблем е друг.
Той има деца за три паралелки обявил четири или на три обявил две и тогава вече приеме
децата, които са от района му той приема и от други райони с оправданието, че видиш ли, да
и не е незаконно има места приемам, тогава пък от другото училище викат ти си виновник, ти
си такъв, зад нея стоят Златко Славев политика и той и дава съветника и той върши нещата
ето такива слухове почват да циркулират из училищните среди, настройват се директори
срещу директори разказах ви за прокуратурата, та смисъла на централизирания прием е да
може общината да влияе върху този процес, защото в момента не може. За транспорт прост
пример и предизвикателство, защото ви казах за гръмотевицата 20 неприети ромчета има в
момента, питам те от микрофон от микрофона на общинския съвет и ще те моля другата сесия
да ми кажеш какво се случва с тези ромчета, а простия пример е следния, тези ромчета не са
приети, защото няма място е “Неофит Рилски”, “Климент Охридски”, “Кирил и Методий” и
те трябва да бъдат, говориш за дискриминация на българските деца, опитваш се да ме
хлъзнеш по някаква пързалка, да кажат хората тоя защитава циганите, това ли е, много пък
простичко, пък измислете нещо по-сложно, питам те следното: Как да отидем и убедим това
дете аз съм го правил, вие не сте го правили, защото на вас не ви пука, казвам има места в
“Паисий Хилендарски” казва дай детето, тя казва да ще го дам няма проблем, ама много ми е
далеч и какво ще правим? Или трябва да отделен автобус общината да плаща или не трябва да
плаща, няма да учи и ние сме виновните да не учи, аз обаче..
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Без реплики от залата!
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Хайде друг пример за г-н Илиев, четири у1илища взимат деца от Бистрица, четири
автобуса ходят сутринта в Бистрица, този взима четири деца, другото три деца, другото осем
деца, това нормално ли е? И знаете ли защо и това не е нормално и за училищата, защото тя за
да не изпусне единия разходен стандарт, нали условно казваме да не изпусне, тя се бори за
тия деца праща автобуси и си доплаща от бюджета само и само да и стоят тези деца за да
вземе пак 1400 лева стандарт, но по-важното е друго и аз какво предлагам за централния
транспорт, между другото единствената точка, която общинските експерти не са съгласни и
общинската администрация именно за транспорта и те не искат централизиран транспорт,
това г-н Златко ако малко се беше понаучил, сега пък да ти кажа за автобуса, този автобус за
който попита е бил собственост на “Паисий Хилендарски”, обаче когато са минали десетте
години “Паисий Хилендарски” го е предал на общината и той вече е собственост на общината
и общината ако иска може да си вози не цигани, а да си вози космонавти с него, така че за
твое съжаление, добре както и да е стопанисва се от общината, а “Паисий Хилендарски” има
друг автобус, които вече е 35 местен, моето предложение да не навлизаме това е понеже така
колко си хванал в злоупотреба, ама очевидно не си, с транспорта завършвам нали друго си да,
отиваме към ромската сегрегация, добре колеги вижте положението е изключително
сериозно, ама по-сериозно от колкото можете да си представите, казах ви и в момента има 20
деца, които не са приети, а министър-председателя заяви ясно, че всяко дете трябва да влезне
в клас и това го знаете всички и това е държавна политика и ние още не сме ги приели, те вече
пуснаха указания по улици и да търсят деца, които са извън училищната мрежа, разбирате ли
парадокса? Общинските експерти ходят да събират деца, които са извън мрежата а има едни
20 които не сме ги приели, защото няма къде да ги приемем, за сегрегацията кажете,
правилна, неправилна, ако искате аз предлагам едно, вие предложете друго, кажете ще
направим едно училище, има много начини да се извърши това, това което е измислено е
именно това. Има 60 деца от ромски произход, има 6 училища,по десетина хайде да кажем
колко паралелки от 13 паралелки по колко се падат по 4-5 деца в клас или 3 или 4, това е
предложението, не казвам че е единственото, вие имате право в тази зала, но да ме
неглижирате и да ми държите такъв тон за моята докладна няма да го допусна. По отношение
на образователните медиатори, които предлагаме, считаме че образователните медиатори ще
са изключително силно оръжие и те и в момента са в безкрайно много общини от страната, да
те могат да бъдат наети от самите училища, но тогава как да го кажа някои училища
получават пари за работа с роми други не получават. Тези, които получават ще си наемат, ама
това ще си бъде техния медиатор. Например медиатора на “Климент Охридски” ще
контролира ли обучението на децата в “Паисий Хилендарски” или в “Евлоги Георгиев”, няма
и аз за това предлагам да бъдат общински тези медиатори, още повече здравните медиатори
към общината показаха колко хубава и сериозна работа върши това нещо. По отношение на
селските училища, които казахте…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов, ориентирайте се към приключване.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Добре приключвам, по отношение на селските училища, няма да се мерим кой какво е
направил за селските училища и не е това темата. Това, че сме записали е единствено
политически акт, не за друго г-н Славев да аз съм го казал и сега ще го повторя, ако едно
училище няма сериозен образователен процес аз ще съм първия, който ще съм за неговото
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закриване, на мен не ми дреме за училището, не ми дреме за учителите, дебело подчертавам
за да не ме обвинявате в пиар, не ми дреме за учителите, на мен ми дреме за ученика и за
образователния процес, ако едно училище няма добър образователен процес аз пръв ще го
закрия, пръв ще съм за закриването му, тук обаче темата е друга декларирайки това нещо
уважаеми колеги. Ние ще дадем малко стимул на тези хора да имат така един хоризонт, една
перспектива, второто нещо…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов напомням за времето.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Добре г-н Председател, съгласно правилника, когато се изказвам от името на групата
за разширено време, моля ви, говоря не повече от седем минути, завършвам вижте, ако вие г-н
Славев или вие който желае предложете да отпадне тази точка, че нямаме грижа за селските
училища и не съм против да отпадне, обаче идеята е,че хората в тези училища, ето понеже аз
мога да ви говоря още три часа, знаете ли че догодина в Крайници ще има 6 ученика, между 6
и 8, а под 16 не може да има паралелка, а колко ще има в Яхиново 0 да чухте те го оня ден на
среща, която аз организирах, така ще завърза с следното тази докладна единодушно, а
извинявайте тука много важно нещо да обсъдим, последната точка за средното образование
обаче лично аз предлагам да отпадне, така в разговори така може би грешно съм разбрал,
оказа се че всъщност може би не желаят училищата да станат общински затова правя
предложение г-н Председател шеста точка от решението да отпадне и само да се върна на
селските училища, догодина нула в Яхинова и нула в Самораново, г-н Славев какво правим
догодина, е това е грижа за селските училища. Тази докладна е подкрепена от всичките
присъстващи г-н Илиев ще каже, които бяха директори и представители на срещата, различни
предложения има, много дебати, емоции много имаше, отчасти е съгласувано от общинските
експерти също, така че нито съм си я измислял нито се опитвам нещо да, какво съм намерил
да балансирам и съм го направил и с удоволствие ще чуя всички ваши предложения и ще
подкрепа всяко едно разумно предложение, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, реплика от г-н Славев.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ – общ. съветник:
Значи г-н Костадинов, мисля че за тези тридесет минути, където според вас съм имал
време да преразгледам наредба 10, май съм я разбрал по-добре от вас, защото както говорите
за централизирания прием, може да си прочетете подточките отдолу да видите как всяко едно
нещо в наредба 10 е обяснено, че след приема, къде трябва да се подадат документи,
съответните органи да ги прегледат дали са спазени за районирането и т.н., защото всичките
сме го чели за това прословуто райониране и органите да вземат мерките, ако е нарушено, не
въпроса е такъв, че според мен вие искате да нарушите правата на българските гражданчета
въз основа на това да интегрирате ромски, разбира се че има как какво, защото вие искате да
разпределите ромските по дадените училища, хубаво нали това ви попитах, ако се наложи че
паралелките са запълнени вие искате да вкарате по 4 ромчета от “Гиздова махала”, “Ценеви”
и не знам как още бяха имената на махалите и от “Каваклия”, а моето дете може да се класира
там, а вие защото сте по ваша преценка трябва да има по четири ромчета, къде ще пратите
моето дете, добре ето казвам ви в районирането, значи да си отидат в училищата, където
трябва да бъдат, еми където им се падат по райониране, нали за това е това райониране, вие
искате да ги разпределите по всички училища, добре хубаво съгласен съм, но ви казвам
казуса, ако моето дете трябва да се класира в “Паисий”, но вие защото сте решили да вкарате
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4 ромчета, какво правите с моето дете, значи моя район е “Паисий” и вие го пращате в
“Климент Охридски”, какво или в “Христаки Павлович”, другото по въпроса за училищния
автобус хубаво изтекъл му е по програмата това, защо не са му разлепили лепенките, а целия
град, е добре аз съм екстрасенс и съм прочел или ми се е привидяло, че на автобуса пише
училищен бус, значи ако мислите че лъжа, бензиностанция “Петрол” има камера, която
заснема, ако твърдите това много ясно може да го изясним, отиваме взимаме жената, която
беше на касата, че до един месец пазят записите на камерата, ако искате може да помолим
най-учтиво да ни се предостави този запис за да видим дали на рейса не пише училищен бус.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
За реплика г-н Соколов, а след това дублика.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Славев задачка за четвърти клас ви задавам. В района на училище “Неофит
Рилски” са обявени три паралелки прием по колко ученика е приема 22 с разрешение на 24,
три по двадесет и четири колко е седемдесет и две така и седемдесет и две деца могат да
бъдат приети в “Неофит Рилски”, петдесет ученици, за които българския не е майчин език от
“Гиздова махала” са насочени към “Неофит Рилски”, сега аз дискриминирам вашите деца в
“Паисий”, а вие не дискриминирате ли децата в “ж.к.Бистрица”, т.е. децата в
“ж.к.Бистрица”ще трябва да поемат да учат с ромските деца, а вие в центъра учете нали така
да се каже с белите кожи, е отговорете ми на този въпрос как ще решите въпроса в
“ж.к.Бистрица”, само за да ви помогна именно, защото родителите на децата от “Неофит
Рилски” не желаят това нещо, защото те са дискриминираните те отиват и се записват в
“Паисий Хилендарски” и наистина в “Паисий”, ако нямате връзка и вашето дете ще остане
извън “Паисий”, точно защото бягат белите деца от “Неофит Рилски” и отиват в централните
училища сега схващате ли проблема.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов заяви още преди, не моля ви на микрофона, защото колежките
не могат да водят стенограмата.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председател малко съм изненадан кворума в залата осигурява опозицията, ние го
осигуряваме значи ли, че политическа партия “Герб” има различно от проградското мислене
по отношение на образованието, то това е близко до ума и второ ще ви помоля няколко пъти
съм го правил има един многоуважаван господин в тази сграда, който и получава заплата,
дебатираме темата за образование, защо плащаме на заместник- кмет по образование, защо
кажете ми, гражданите знаят ли, че има такъв заместник-кмет, къде е този човек, да не би
днес да има курбан за “Св.Илия” и да върти черпак.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви г-н Соколов поне на днешния ден да запазим добрия тон, да разговаряме по
теми, които касаят цялото общество, тук са експертите от общинска администрация, г-н
Пехливански, добре нека чуем г-н Пехливански заяви желание за изказване.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Добре, че Костадин оттегля доколкото разбрах шеста точка, става въпрос не знам
какво ще спечелим, ако ги направим общински, значи държавата може да се погрижи и още
по-добре и по наше настояване за тези гимназии, за сега те ще превеждат и да станат
общински, но ми се струва че там ще загубим. Костадине, колкото повече говориш за някаква
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докладна в случая подготвена от теб по-дълго и по-разпалено, толкова повече ни
разкандардисваш и тези, които искаме да подкрепим, ето аз ще подкрепя щом отпада това аз
ще подкрепя тази докладна, колкото повече приказваш, толкова повече намаляваш тези хора,
които искат да гласуват.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви без диалог в залата, г-н Петков постъпи предложение да разясните.
Г-Н ТОДОР ПЕТКОВ – началник отдел КО и МД:
Здравейте на всички, иска да поздравя г-н Костадинов, че единствения от общинските
съветници наистина прояви интерес към образованието и предлага някакви инициативи,
които да подобрят качеството на образованието в общината. Искам да направя и един
коментар на цитирания член 12, от закона за училищното и предучилищното образование,
който не беше цитиран правилно. Значи в текста, който цитира г-н общинския съветник има
продължение и то казва:” До колко свободата на избор на родителя наистина е гарантирана,
доколкото в този закон и в под законовите актове по прилагането му не е предвидено друго.
Именно наредба №10 ограничава правата и свободата на избор на родителите при избор на
училище и евентуално и детска градина и затова е въведено районирането, с което трябва да
се съобразяват и родителите, че може да наложи ограничаване на тази свобода на избора.
Освен това в закона и както г-жа Стойкова многократно твърди наистина идеята е да не се
допусне образуване на сегрегирали паралелки, защото образованието в тези паралелки не
осигурява достъп на качествено образование на децата от определени етнически групи. По
отношение на точките, които предлага г-н Костадинов аз мисля да ги коментирам направо
под ред. В първа точка, където той предлага да се въведе централизирана система за прием на
ученици, такова предложение имаше от общинската администрация и тази година, но не беше
прието от директорите. Това не е проблем, тъй като всяка година се разработва тази система и
тя е година за година. Значи ние можем следващата учебна година да пробваме
централизирания прием, да видим как ще се състои той, как ще се реализира и дали няма да
даде по-добри резултати, не виждам никаква причина да не опита Община Дупница да
направи един такъв централизиран прием , като идеята беше в участието на този
централизиран прием да има представители на всички училища, за да може да има
прозрачност и освен това всички граждани да бъдат така сигурни, че интересите на техните
деца ще бъдат защитени в рамките разбира се на закона и под законовите актове, така че аз
мисля първа точка е коректна и би могла да се реализира през следващата учебна година. По
втора точка, както г-н Костадинов каза, общинската администрация не е съгласна транспорта
да мине централизиран към общината, аз мисля, че към момента добре се изпълняват
дейностите, освен това има някой съвсем процедурни въпроси, свързани с превозването на
учениците при които училищата имат много силни ангажименти. От първи до четвърти клас
превоза требва да бъде организиран и да присъства преподавател или представител на
училището, който се извършва с график от самото училище. Смятам, че в момента системата
при което децентрализирано се извършва приема работи добре и не виждам причина ние да я
променяме, да не говорим, че някои училища са направили ЗОП за две години, което значи че
трябва да го прекратят за да може да се промени съвсем системата на централизиран прием, а
транспорт на учениците. Става въпрос за това, че “Паисий Хилендарски” например е
направил ЗОП за две години и сега фирмата трябва да получи обещетения за сметка на
бюджета на училището, ако и се прекратят договорите, защото то има още една година
учебна, но никога не е късно, ако се прецени този транспорт да стане централизиран, освен
това ние можем да го въвеждаме централизирани поетапно, примерно за определени линии,
определени училища, така че смятам, че това може да се решава и от общинската
администрация, там не съм компетентен не мога да отговоря има други хора, на този въпрос
69

други хора могат да отговорят. По точка трета Общински съвет декларира своята грижа и
намерения за запазване на училищата в малките населени места на територията, аз мисля че
общината наистина полага усилия във формулата за миналата учебна година за разпределение
на средствата беше заложен 1%, който се даде на малките селски училища за дофинансиране,
ако общински съвет реши в своите бюджети, когато ги приема наистина може да се заложи и
такива средства допълнителни за дофинансиране на тези малки училища и това ще бъде
реално показване за загриженост, а не само да се декларират, да говорим с цифри. По другите
точки мисля, че нещата са коректни, а за медиаторите само искам да кажа, за образователните
медиатори ние сме водили няколко разговори с г-н Костадинов, лично моето мнение е, че
тези образователни медиатори трябва да са назначени на трудови договори на съответните
училища, това според мен е по-добра практика обаче нищо не пречи тъй като три училища са
получили суми за провеждане на интеграционни политики с ромските малцинства и има пари
да назначат образователни медиатори, ние можем да назначим един или двама образователни
мадиатора и които да обслужват другите училища. Например училището в Крайници, което
няма пари отпуснати за това или средните училища в тях също е този проблем с ромските
деца, там продължава да стои проблема, че ромските деца масово след 9-10 клас отпадат от
образователната система, така че можем да направил смесена система г-н Костадинов,
училищата, които има средства да си назначат те, тези, които нямат ние ще им назначим един
или два, това е моето предложение.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Петков преди да продължим разискването на докладната ще направя
предложение да удължим дневния ред до завършване на докладните, тъй като има
няколко извънредни докладни, които са изключително важни.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
0
0

Приема се направеното предложение, г-н Павлов, а г-н Славев се изказва на кога,
значи г-н Костадинов направи изказване вие му направихте реплика и след това той направи
дублика, така че няма как спрямо правилника г-н Павлов първо заяви и след това г-жа
Симова.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател, ами от всичко, което чух до тук се убеждавам, че не сме
готови на този етап да вземем решение по докладната, която предлага колегата Костадинов,
ако трябва да използвам неговия език, трябва да кажа колегата Костадин или умалителните
имане, които използва по адреса на другите колеги, но не искам да влизам в този тон.
Поздравления за това, че поставя темата, темата е обществено значима, важна не само за нас и
за цялата страна. Има общини с успешен опит и той се постарал да извади такива практики,
добри практики, постарал се е да направи необходимите срещи, но не мога да направи
необходимото да ни убеди в зала, че трябва да го подкрепим. От това, което чух от експертите
в общината единствено подкрепя предложението на колегата Костадин по първа точка, а
останалите трябва да се преработят или да отпаднат някои от тях, така че по-разумно е колеги
да оставим това за друга сесия според мен, благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов, г-жа Симова заяви желание за изказване, заповядайте г-жа
Симова.Да реплика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Очевидно, няма да съберем гласове за n-път, очевидно политика и хората са прави да
мразят политиците, политиците като вас.Чел ли сте “Под игото”, да на вас ви говоря, “Радини
вълнения” помните ли, чел ли сте, какво беше “Радини вълнения”, учителката Рада и идват
учениците в пълния салон пред цялото градче и говорят и разказват, за да се види, че
учителката Рада ги е научила на четмо и писмо, чели ли сте “Преспански камбани”, как са се
събирали старейшините като нас и определяли кой даскал и му пишели писмо и го пращали с
делегация, помните ли как ходели ходжата, попа и всички там ходели старейшини, ние сега
председателя на “БСП”, не бил разбрал и не бил убеден, председателя на “БСП”, па вие
нямате ли политика в тази област, нямахте ли виждане в тази област, аз веднага ви казах, че аз
не съм нито”БСП” нито “Герб”, да веднага ви казах, че общината има други виждания за
транспорта, въпроса е че не търпи отлагане, нещата не търпят отлагане, то ако имаше време
да ги отложим, не само да ги отложим г-н Павлов, ние закъсняхме, дано не е фатално, едни 20
дечица като си легнете довечера г-н Павлов си ги представяйте извън системата на
образованието, защото вие г-н Павлов и вие г-н Славев като знаете наредбите, защо не ни
казахте март месец за това, което предстои, защо не казахте, ето аз си признавам, аз съм
виновен пред тези деца и не ми дава мира и когато аз с общината не се оправдавам, аз съм
общински съветник и имам своите задължения, когато съм видял проблема съм тръгнал по
пътя на решението, не се оправдавам с никой и с нищо, така че г-н Павлов да искате отлагане.
Какво предлагате аз не чух нещо да предлагате, ето тук е залата нали искате да ви убедя,
кажете да ви убедя за коя точка, не сте съгласен с това, с кое не сте съгласен, кажете за да ви
убедя това ми е репликата към вас, нека всички хора, които ни гледат, защото очевидно никои
не ни слуша да знаят, че председателя на”БСП” няма виждане, не предлага нищо, критикува
политически и по принцип, нека да разберат и учители и колективи, които плюват
политиците да го знаят. Хората отвън чакат днес да видят какво сме решили, те знаят че сме
закъсняли и моето предложение е да отпушим това напрежение в системата, да дадем
надежди и хоризонти на тия училища, как да накараме утре ученика, родителя да знае че
детето му няма да учи където иска, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, за дублика г-н Павлов и след това г-жа Симова, отказва се
г-жа Симова заповядайте.
Г-Н ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
Предлагам да се прекрати този безумен дебат.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебата по докладната
записка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
1
0
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Приема се процедурното предложение на г-жа Симова за прекратяване на дебата.
Преминаваме към гласуване, като вносителя на докладната направи предложение
точка 6 да отпадне, така че гласуваме, колеги моля ви, гласуваме докладната записка на
г-н Костадинов.
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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

14
1
2

НА ОСНОВАНИЕ: чл.17, ал.1, т.3 , чл. 21, ал.2, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА ,
ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 106
1. Общински съвет – Дупница не приема проект за решение към Докладна записка от
инж. Костадин Костадинов – общ.съветник от групата на ОДБ в ОбС Дупница, относно
Образователната система в община Дупница. /вх. № 422/16.07.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пилев обяснение на отрицателен вот.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги, аз не съм оторизиран да говоря от името на тези, които са извън
залата, действително кворума се крепи на опозицията, както каза д-р Соколов. Вероятно това
е израз на някакво отношение по докладната, пак казвам аз не зная какви са им мотивите да
не са в залата, но не съм съгласен с констатацията, че видите ли “Герб” не е заинтересован от
проблемите на образованието и затова отсъства от залата. Имам право обаче от името на
групата да кажа това, което се състоя снощи на предсесийното събрание и да ви кажа, че от
два часа и половина дебати най-голямото време беше отделено именно на тази докладна.
Мнението на групата след много големи дебати в които активно участва и г-н Кмета,
мнението на групата е че в документ от три страници не може да се изчерпят проблемите на
образованието, макар че всички адмирират докладната, че тя е първата стъпка към едни
следващи по-сериозни стъпки и те трябва да се осъществят като използваха много от
изказващите се именно думите на г-н Костадинов, който казва ако трябва извънредна сесия,
ако трябва две, по проблемите за образованието, проблемите за здравеопазването трябва да
бъдат решение дълбоко. Тук е тази докладна има частично решаване на някои проблеми, като
най-вече се акцентира върху приема, затова вероятно колегите са отвън, затова аз гласувах
против, за пореден път адмирирам това, което е направил г-н Костадинов и не само за тази
докладна и изобщо за работата му, но това е общото мнение, че тя не защитава претенциите
за реформа в образованието, затова моят глас беше против.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пилев, преминаваме към следваща докладна записка относно
Приемане на решение за одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) в обхват: Улици с осови
точки, както следва: 1343÷1344÷1345; 1345÷1346÷1347÷1348; 1347÷1349 и 1349÷1379 пред
УПИ І- за битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница, в участъка между квартали 126, 236,
240 и срещу квартали 303 и 302 (имоти с идентификатори 68789.13.419, 68789.13.429,
68789.14.431, 68789.609.43 по КК на гр. Дупница) и за УПИ ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І4108,6132,6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV-4242,4243 и УПИ ІІ-4107, кв. 236 и УПИ І-За
битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница, с вх.№ 423 / 16.07.2018 год.
Моля за становище на икономическа комисия, г-н Пилев заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги зад този значителен труд, който ни е предложен в докладната се крие
едно решение за организация на движението при “Рампата” на ж.п. прелеза долу на изхода за
Благоевград. В момента не третираме самото кръгово движение, в момента се иска
разрешение, регулационните на кварталите и улиците да останат такива, каквито са в
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момента, не с едно бъдещо решение на кръговото движение да се отрежат части от имотите
или части недай боже от къщите каквото предложение беше предварително с едни по-общи
изследвания, затова предлагам да подкрепим докладната и да дадем вот на изменение на
уличната регулация.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пилев, други изказвания по докладната записка, няма и затова
преминаваме към гласуване
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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

17
0
0
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ , ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 107
На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и Решение № І, т.1 от Протокол № 12/16.07.2017 год. на
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведено на
16.07.2018 год. Общински съвет-Дупница, одобрява Проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) в
обхват улици с осови точки, както следва:
-1343÷1344÷1345 (поземлен имот с идентификатор 68789.13.419 по КК на гр.
Дупница, представляващ част от улица «Рилски манастир»)
-1345÷1346÷1347÷1348 (поземлени имоти с идентификатори 68789. 13.429 и
68789.14.431 по КК на гр. Дупница, представляващи част от улица «Прогона» и улица
«Венелин»)
- 1347÷1349 (поземлен имот с идентификатор 68789.13.429 по КК на гр.
Дупница, представляващ част от улица «Прогона»)
-1349÷1379 (поземлен имот с идентификатор 68789.609.43 по КК на гр.
Дупница, част от улица «Свети Иван Рилски») в участъка между квартали 126, 236, 240 и
срещу квартали 303 и 302 по РП на гр. Дупница пред УПИ ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І4108,6132,6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV-4242, кв. 236 и пред УПИ І-За битови
услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница.
С проекта се предвижда:
Новопроектираните улично-регулационни линии да се поставят в съответствие
със съществуващите имотни граници по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300–5–
56 / 30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник” Решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до
Административен съд – Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
За процедура г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги не знам каква е точно процедурата е моя
случай с оглед на случилото се с моята докладна ще кажа три думи по процедура. Когато бяха
изборите с г-н Ивайло Константинов направихме споразумение, не споразумение нищо не сме
правили, разбрахме се че този съвет ще бъде конструктивен и работещ. Тогава аз се съгласих
да смекча така моите критики, да смекча нали. Вече за втори път вие отхвърляте
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предложенията на “ОДБ”, не за втори за n-път, така г-н Пилев в смешната му невзрачна реч
ще му припомня, когато ни отхвърлихте наредбата за наредба №1 сега колко критики носите
заради това нещо ви напомням.Много хора ме нападаха и обвиняваха, че съм патерица на
“Герб”, че бил съм се предал след като сте ме направили председател на комисия и затова аз
днес заявявам, не може ти след като няма вече подкрепата очевидно не става, днес си подавам
оставката като председател на икономическата комисия, защото считам че просто не може в
този състав, нали с хора като Емил Станкев, които гласуват в комисия “за”, а тук излизат,
бойкотират с хора като Асен Пилев, с хора като Йордан Йорданов, който политизират един
елементарен въпрос като образованието, пък и с хора като от “БСП”, нали не знаят и нямат
теза по отношенията на образованието, аз не мога за сега да бъда председател на комисията, а
вероятно и скоро няма да бъда съветник. Нека хората да разберат особено в образованието,
това ли е няма ли уважаеми хора от образованието, няма ли време, била малка докладната еми
какво ви пречи г-н бивш кмет да напишете по-голяма, защо не я допълнихте, едно
предложение не дадоха нито “Герб”, нито “БСП”, нито едно, нека го знаят хората, учителите
от образованието, нито едно предложение, била малка е като ви е малка, защо не внесохте поголяма, защото чакахте мен да ви вадя кестените. Това е отношението и на “Герб” и на “БСП”
към образованието. Прави са хората да плюват по политиците, опитах се да ви извадя не
пожелахте, така че отново заявявам считано от днес си подавам оставката като председател на
икономическа комисия, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов, нека не подхождате емоционално днес сам казахте в работния, има
време да размислите, аи постъпи едно много добро предложение, а и не само едно от колеги,
че тази докладна може да бъде наново внесена, преразгледана с допълненията, сам казахте че
за тази учебна година нищо не може да промени, да преразгледате и помислите, вие сте
достатъчно добър експерт в икономическа комисия. Продължаваме ето колегите, които
влизат в залата, г-н Георгиев, моля ви нека. Преминаваме към следваща докладна записка
относно Изменение на т.1 от Решение № 80, от Протокол № 6 от Заседение на Общински
съвет – Дупница от 29.06.2018 год. за издаване на Разрешение за изработването на Проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68789.791.3, местност „Кубасина” по
кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 / 30.07.2004 год. на ИД
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-248 / 20.06.2013 год. на Началника на СГКК –
Кюстендил, с входящ № 424 от 16.07.2018 год.
Нека чуем становището на комисията г-н Пилев, положително е становището, така че
колеги имате възможност за изказване, няма такива и затова преминаваме към гласуване,
изключително важна докладна.
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

за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

17
0
0

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) , ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 108
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет - Дупница
РЕШИ:
1.Изменя т.1 от Решение №80 от заседание на Общ. съвет Дупница от
29.06.2018 год .както следва:
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор 68789.791.3, м.„Кубасина” по кадастралната карта на гр. Дупница, за
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промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за
опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи за устройване на
обект с обществено-обслужващо предназначение „За ремонт и обслужване на транспортни
средства”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка не е разгледана на комисия, така че трябва да гласуваме за
допуск в зала и гласуваме.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

17
0
0

Приема се да бъде разгледана докладната записка.
Докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно:
Изменение на Решение № 103 от заседание на ОбС – Дупница, проведено на 14.07.2017 год., с
входящ № 427от 17.07.2018 год..
Аз правя едно процедурно предложение към първа точка, където свършва в скобите
финансова помощ да бъде нов абзац.
Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на чл.60, ал.1 от
АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Който е
съгласен с направеното от мен процедурно предложение моля да гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

17
0
0

Приема се предложението.
Колеги за изказване, няма и затова преминаваме към гласуване.
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

за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

18
0
0

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 109
Общинският съвет Дупница:
Изменя т. 1 от Решение № 103 от заседание на ОбС Дупница, проведено на
14.07.2017г., както следва:
1. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма
„Региони в растеж”, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
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развитие” за сума в размер до: 1 969 273,19 лв., (един милион деветстотин и шестдесет и
девет хиляди двеста седемдесет и три лева и деветнадесет стотинки), представляващи 35% (
тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г.
със срок за предявяване за плащане – до 08.02.2019 г. (четири месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ).
Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл. 60, ал.
1 от АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Христов Чимев – Кмет
на Община Дупница относно:Приемане на решение за отдаване под наем на общински
поземлени имоти с идентификатори №68789.334.34, №68789.334.35, №68789.334.36,
№68789.334.37,
№68789.334.38,
№68789.334.42,
№68789.334.43,
№68789.334.44,
№68789.334.45, №68789.334.46, №68789.334.47, №68789.334.39 по КК на град Дупница, с
входящ № 428 от 17.07.2018 год., тя не е разгледана на комисия и нека колеги да гласуваме да
бъде допусната в зала.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
0
0

Приема се предложението и се допуска за разглеждане.
Имате възможност за изказване по докладната записка, няма такива и затова
преминаваме към гласуване.
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

за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
за
80

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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

18
0
0

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, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.
3 от Закона за общинската собственост, чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 110
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.34 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед:
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 206 кв.м
/хиляда двеста и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
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и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по
предходен план: парцел: І /първи/. Имотът не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.35 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 938 кв.м
/хиляда деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
две/, номер по предходен план: парцел: II /втори/. Имотът не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.36 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 608 кв.м
/шестстотин и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар
идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по
предходен план: парцел: ІII /трети/. Ведно със сграда с идентификатор 68789.334.36.1
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и шест, сграда едно/, със застроена площ: 81 кв.м
/осемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение на сградата:
Сграда за енергопроизводство.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.37 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 2 597 кв.м
/две хиляди петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
две/, номер по предходен план: парцел: V /пети/. Ведно със сграда с идентификатор
68789.334.37.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и седем, сграда едно/, със
застроена площ: 930 кв.м /деветстотин и тридесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/,
предназначение на сградата: Сграда за транспорт.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.38 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
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директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 221 кв.м
/три хиляди двеста двадесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/, 68789.334.32
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІІІ /осми/.
Имотът не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 7 913 кв.м /седем хиляди деветстотин и тринадесет квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІ /шести/. Сгради, които
попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.42.1 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и две, сграда едно/, застроена площ 1 446 кв.м /хиляда четиристотин
четиридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на
транспорта, Сграда с идентификатор № 68789.334.42.2 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и две, сграда две/, застроена площ 919 кв.м /деветстотин и деветнадесет
квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.43 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 3 741 кв.м /три хиляди седемстотин четиридесет и един квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: IX /девети/. Сгради, които
попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.43.1 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и три, сграда едно/, застроена площ 668 кв.м /шестстотин шестдесет и осем
квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.44 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
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изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 1 080 кв.м /хиляда и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
две/, номер по предходен план: парцел: IV /четвърти/. Сгради, които попадат върху имота:
Сграда с идентификатор № 68789.334.44.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет и четири,
сграда едно/, застроена площ 223 кв.м /двеста двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1
/един/, с предназначение: Сграда на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.45 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 4 235 кв.м /четири хиляди двеста тридесет и пет квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и
поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет
и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири,
имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: X /десети/. Сгради, които попадат
върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.45.1 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и пет, сграда едно/, застроена площ 315 кв.м /триста и петнадесет квадратни
метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.46 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 6 666 кв.м /шест хиляди шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и три/; 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер
по предходен план: парцел: XI /единадесет/. Имотът не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.47 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 10 269 кв.м /десет хиляди двеста шестдесет и девет квадратни метра/,
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трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и три/, номер по предходен план: парцел: XII /дванадесет/. Имотът
не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.39 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 523 кв.м
/петстотин двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по
предходен план: парцел: VІІ /седми/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, за следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.34 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед:
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 206 кв.м
/хиляда двеста и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по
предходен план: парцел: І /първи/. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост
по Акт за общинска собственост №4734 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.35 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 938 кв.м
/хиляда деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
две/, номер по предходен план: парцел: II /втори/. Имотът не съдържа сгради- частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №4735 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.36 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
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директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 608 кв.м
/шестстотин и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар
идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по
предходен план: парцел: ІII /трети/. Ведно със сграда с идентификатор 68789.334.36.1
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и шест, сграда едно/, със застроена площ: 81 кв.м
/осемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение на сградата:
Сграда за енергопроизводство- частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4736 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.37 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 2 597 кв.м
/две хиляди петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
две/, номер по предходен план: парцел: V /пети/. Ведно със сграда с идентификатор
68789.334.37.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и седем, сграда едно/, със
застроена площ: 930 кв.м /деветстотин и тридесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/,
предназначение на сградата: Сграда за транспорт- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4737 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.38 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 221 кв.м
/три хиляди двеста двадесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/, 68789.334.32
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІІІ /осми/.
Имотът не съдържа сгради- частна общинска собственост по Акт за общинска собственост
№4738 от 06.02.2018 год.;
.- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
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изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 7 913 кв.м /седем хиляди деветстотин и тринадесет квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІ /шести/. Сгради, които
попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.42.1 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и две, сграда едно/, застроена площ 1 446 кв.м /хиляда четиристотин
четиридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на
транспорта, Сграда с идентификатор № 68789.334.42.2 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и две, сграда две/, застроена площ 919 кв.м /деветстотин и деветнадесет
квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта- частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №4739 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.43 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 3 741 кв.м /три хиляди седемстотин четиридесет и един квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: IX /девети/. Сгради, които
попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.43.1 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и три, сграда едно/, застроена площ 668 кв.м /шестстотин шестдесет и осем
квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта- частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №4740 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.44 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 1 080 кв.м /хиляда и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на
транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
две/, номер по предходен план: парцел: IV /четвърти/. Сгради, които попадат върху имота:
Сграда с идентификатор № 68789.334.44.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет и четири,
сграда едно/, застроена площ 223 кв.м /двеста двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1
/един/, с предназначение: Сграда на транспорта- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4741 от 06.02.2018 год.;
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- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.45 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 4 235 кв.м /четири хиляди двеста тридесет и пет квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и
поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет
и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири,
имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: X /десети/. Сгради, които попадат
върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.45.1 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и пет, сграда едно/, застроена площ 315 кв.м /триста и петнадесет квадратни
метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта - частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №4742 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.46 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 6 666 кв.м /шест хиляди шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и три/; 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер
по предходен план: парцел: XI /единадесет/. Имотът не съдържа сгради - частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №4743 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.47 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност
Елез дере, с площ: 10 269 кв.м /десет хиляди двеста шестдесет и девет квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт
и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.33 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет
и четири, имот тридесет и три/, номер по предходен план: парцел: XII /дванадесет/. Имотът
не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4744 от
06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.39 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
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директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ 18-3533 от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 523 кв.м
/петстотин двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет
и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по
предходен план: парцел: VІІ /седми/. Имотът не съдържа сгради - частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №4751 от 13.02.2018 год., при следните
условия:
2.1. месечна наемна цена – в размер на 3 929лв. /три хиляди деветстотин
двадесет и девет лева/, без ДДС.
2.2. депозит – 785.80 лв. /седемстотин осемдесет и пет лева и осемдесет
стотинки, представляващ 20 % от месечна наемна цена
2.3 срок на договора – 10 /десет/ години
2.4 Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по
предложение на комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
допълване на дневния ред с докладна записка, относно Безвъзмездно прехвърляне на правото
на собственост върху язовири-публична общинска собственост, находящи се на територията
на Община Дупница в полза на държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение
и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.55 от 03.07.2018 год.) възможност./ вх.№ 433/
19.07.2018 г/ не е разгледана на комисия и моля да гласуваме за допуск в залата.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
0
0

Приема се предложението и се допуска за разглеждане.
По тази докладна постъпи така мнение на юриста на Общински съвет, тъй като е
необходимо квалифицирано мнозинство от 25 човека, а знаете, че дневния ред, няма как няма
25 човека в залата, за следваща сесия, но там има доколкото съм запознат срокове, това е със
срок да бъдат прехвърлени язовирите на държавата, моля за пояснение относно сроковете.
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА- н-к отдел “ЕЧ и ВЗ”
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници бих искала да ви запозная,
да както стана ясно в последния момент входирахме тази докладна за разглеждане, тъй като
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законодателя е предвидил едно прехвърляне на правото на собственост върху язовирите
публично-общинска собственост в полза на държавата, за да облекчи общините в България,
това изменение и допълнение в закона е влязло в сила на 03.07, така че ние имахме много
малко време да осъзнаем какво трябва да се направи, но ще зачета само параграф 33 от закона
за водите, в който се казва в три месечен срок от влизане в сила на този закон кметовете на
общини внасят в министерството на икономиката, пояснявам не се взимат до този месечен
срок решение, а внася мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите
при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне на
собствеността безвъзмездно на държавата. След изчисляване на тези срокове следващата
сесия, доколкото знам е на 28 септември, 14 дневен срок за влизане в сила, ние ще изпуснем
срока, тримесечен срок от влизане в сила на нормативния акт, значи срока трябва сега да се
вземе решение до 3 октомври, но влизането в сила, след това 14 дневен срок и ние имаме
всъщност три месеца да го внесем в министерството на икономиката, а не да вземем в този
срок решение.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Попов ще даде пояснение, миналата година относно образованието имахме
подобен казус, заповядайте г-н Попов.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОБС:
След като срока до месец октомври, общинския съвет може да вземе решение на
заседание си септември месец, като допусне предварително изпълнение на това решение и то
да влезе в сила веднага, това може да направи, иначе в конкретния случай не разполага с
такова мнозинство, значи ¾ мнозинство.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладната записка остава за следващо заседание, тъй като първа точка и заседанието
най-вероятно няма да бъде края на септември и с предварителното изпълнение ще сме в
сроковете.
Правя процедурно предложение за отлагане на докладната за следващото
заседание на Общинския съвет и се гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
0
0

Докладната записка се отлага за следващото заседание.
Следваща докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател на
ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 500 лв./ петстотин лева/ на Лилия Евтимова
Шуманова, живуща в гр. Дупница, ул.“Хан Крум“ 15, бл.17, вх.1, ет.1, ап.2../вх.№ 436/
19.07.2018 г./, тя е разгледана на комисията по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси и становището е положително, благодаря г-н Петров.
Имате ли желание за изказване, няма и затова преминаваме към гласуване.
Преминаваме към гласуване.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

18
0
0

Колеги извинявам се, тъй като всички се изморихме доста и пропуснах да направя за
да може хората да не чакат, тъй като е изключително важно едномесечния срок.
Правя следното процедурно предложение като точка 3 допуска предварително
изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК за защита живота и
здравето на гражданите, за да не се налага да чакат и се гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
0
0

И след направеното предложение гласуваме отново с него.
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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

18
0
0

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК и
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 111
1.
Общински съвет – Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Лилия Евтимова Шуманова,
живуща гр. Дупница, ул.“ Хан Крум“ 15, бл. 17,вх. 1, ет. 1 ап. 2 по Заявление да община
Дупница с вх. № 94-Л-248/11.07.2018 г. подадено от Лилия Евтимова Шуманова.
2.
Средствата да се осигурят от бюджета на община Дупница, дейност
„Общинска администрация“ § 4214 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет“.
3.
Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл.
60, ал. 1 от АПК за защита живота и здравето на гражданите.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател на
ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 500 лв./ петстотин лева/ за Ивайла Ивайлова
Каракашева, живуща в гр. Дупница, ул.“Поп Харитон“ 19./вх.№ 437/ 19.07.2018 г./.
Правя процедурно предложение като точка 3 допуска предварително изпълнение
на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК за защита живота и здравето на
гражданите, за да не се налага да чакат и се гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
0
0

Прието е процедурното предложение и има те възможност за изказване по
докладната, няма и затова преминаваме към гласуване на цялата докладна записка.
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

за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

18
0
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК и
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 112
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Ивайла Ивайлова Каракашева, живуща гр.
Дупница, ул.“ Поп Харитон“ 19 по Заявление до община Дупница с вх. № 94-К495/13.07.2018 г..
2. Средствата да се осигурят от бюджета на община Дупница, дейност „Общинска
администрация“ § 4214 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл. 60, ал. 1
от АПК за защита живота и здравето на гражданите.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги благодаря ви за търпението и дисциплината, която накрая проявихте, затова
сме избрани от хората, да гласуваме всички докладни, които са в дневния ред.Закривам
заседанието.

Заседанието бе закрито в 14.19 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

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

2. / Дайана Илиева - Михайлова - старши специалист ”ООбС”/
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