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

......

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 31.05.2019 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе V редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветница.
Отсъстваха Борислав Костадинов, Спас Андреев и Ани Вакъвчиева.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.07 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам V редовно заседание за 2019 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 310 / 22.05.2019 г.

ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Поемане на
краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 282/ 30.04.2019 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в
община Дупница (2019-2024) и План за реализиране на дейностите по Стратегията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община
Дупница (2019-2024) за 2019 г. / вх.№ 303/ 21.05.2019 г./
3. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - 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.№ 305/ 21.05.2019 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
право на строеж за изграждане на работилница за поддръжка на автомобили с площ 62
кв.м върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ X – 11 в кв.1 по РП на с Пиперево /поземлен
имот 56349.200.40 по КК на с.Пиперево. / вх.№ 306/ 22.05.2019 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
право на прокарване за изграждане на обект: „Оптична свързаност на територията на гр.
Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1 България“ ЕАД, през поземлени имоти
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с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82, 68789.17.84,
68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477, 68789.607.478,
68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр. Дупница. / вх.№ 307/ 22.05.2019
г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота
двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4. /
вх.№ 308/ 22.05.2019 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 04220.3.239 по кадастралната карта на село Бистрица. / вх.№ 309/
22.05.2019 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница с № 319/27.05.2019 г., относно предложение за допълнение на дневния ред
за заседание на ОбС Дупница насрочено за 31.05.2019 г., като предлага следното допълнение
на дневния ред. Като т. 8 да бъде с вх. № 317/23.05.2019 г., относно Приемане на решение за
отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в
гр. Дупница, Парк “Рила” – за разполагане на преместваем търговски обект – павилион и
определяне на начална наемна цена. И като т. 9 с вх. № 318/23.05.2019 г., относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила” – за разполагане на преместваем търговски обект –
кафе - автомат и определяне на начална наемна цена. И предложение с № 324/30.05.2019 г. от
Емил Гущеров, относно предложение за допълнение на дневния ред с докладна записка от
Димитър Крекманов – общински съветник в ОбС, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) на Георги Иванов Стоянов,
живущ в с. Яхиново, ул. „Марин Дринов” № 6 за лечението на съпругата му Катя Георгиева
Стоянова с вх.№ 323/ 28.05.2019 г., като т. 10.
Който е съгласен с така направеното допълнение към дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се допълнението на дневния ред.
Който е съгласен с така направените предложения и вече да гласуваме целия дневен
ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

ДНЕВЕНРЕД:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Поемане на
краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 282/ 30.04.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
в община Дупница (2019-2024) и План за реализиране на дейностите по Стратегията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община
Дупница (2019-2024) за 2019 г. / вх.№ 303/ 21.05.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - 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.№ 305/ 21.05.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване право на строеж за изграждане на работилница за поддръжка на автомобили с
площ 62 кв.м върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ X – 11 в кв.1 по РП на с Пиперево
/поземлен имот 56349.200.40 по КК на с.Пиперево. / вх.№ 306/ 22.05.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Оптична свързаност на
територията на гр. Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1 България“ ЕАД,
през поземлени имоти с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2,
68789.17.82, 68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476,
68789.607.477, 68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр.
Дупница. / вх.№ 307/ 22.05.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота
двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4. /
вх.№ 308/ 22.05.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 04220.3.239 по кадастралната карта на село Бистрица. / вх.№ 309/
22.05.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска
собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила” – за разполагане на преместваем
търговски обект – павилион и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 317/ 23.05.2019
г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска
собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила” – за разполагане на преместваем
търговски обект – кафе - автомат и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 318/
23.05.2019 г./
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10. Докладна записка от Димитър Василев Крекманов – общински съветник и секретар на ПК
по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) на Георги
Иванов Стоянов, живущ в с. Яхиново, ул. „Марин Дринов” № 6 за лечението на съпругата
му Катя Георгиева Стоянова. / вх.№ 323/ 28.05.2019 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Искам искрено да благодаря на колегата Пехливански за зоркото око на бухала, за
което сме изпълнили неговата заръка и му много благодариме и му желая успех в
предстоящите избори.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Много лично двамата.
Това доайените в политическите групи на ГЕРБ и БСП показват взаимно уважение
така, че ние по-младите да се учим от тях.
Така докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Поемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 282/ 30.04.2019 г./
Да чуем становището на всички комисии. Положителни становища на всички комисии
така, че колеги имате възможност за изказване по докладна № 282.
Не виждам такива. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
против
13. Ивайло Валериев Петров
въздържал се
14. Георги Асенов Пехливански
въздържал се
15. Асен Сотиров Илиев
въздържал се
16. Златко Пламенов Славев
против
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
за
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
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22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

24
2
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13 ал.1 т.9 от Закона за
обществените поръчки и във връзка с чл.5, ал.1, чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за
общинския дълг, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 93
I. Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие община Дупница да поеме
краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит, при следните параметри:
1. Максимален размер на кредита до 500 000.00 лева /петстотин хиляди лева/;
2. Валута на кредита: български лева /BGN/;
3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за
общински заем;
4. Цел на кредита: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен
недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;
5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит.
6. Начин и срок на усвояване: многократно в срок до 12 месеца от датата на договора
за кредит, като правото на общината да усвоява средства от овърдрафта в рамките на
договорения размер и краен срок за усвояване, се възстановява с всяка издължена по него
сума.
7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно, начислявана върху ползваният към
момента ресурс.
8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от
размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Залогодателя на парични средства
(собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN
BG49UNCR70003121757075, BIC UNCRBGSF, открита при “УниКредит Булбанк”АД, с
титуляр община Дупница, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община
Дупница по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата
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изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до
окончателното погасяване на дълга;
9. Годишен лихвен процент: основен лихвен процент /ОЛП/ на Българска народна
банка /БНБ/, плюс максимална надбавка до 3% годишно;
10. Лихвен процент при просрочие на главница: образува се от сбора от годишния
лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната
стойност на надбавката до 3% годишно.
11. Неустойка при просрочие на лихва: без неустойка при просрочие на лихви.
12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит: без такса;
13. Еднократна комисионна за управление на кредита, платима при подписване на
договора за кредит върху размера на разрешения кредит: размер на таксите максимум 1% от
договорения размер на кредита.
14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита: без
комисионна.
15. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със
собствени средства на общината.
II. Възлага на кмета на Община Дупница да проведе процедура съгласно чл.19 от
Закона за общинския дълг, за избор на финансова институция за предоставяне на кредита
при одобрените от Общинския съвет параметри и сключи договор със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Заповядайте г-н Павлов. Докладната се приема. Обяснение на отрицателен вот.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
През трите години на настоящия мандат сме подкрепяли такъв тип кредити и заеми,
но според нас този овърдрафт влиза в следващ мандат и поради тази причини не
подкрепихме, а се въздържахме. Освен това не се получи дебат за докладната, може би и аз
щях да се въздържа, но искахме да поставим определен тип въпроси. Ако е удобно сега да
отговори господин кмета. Дали е използван досегашния овърдрафт и за какво и този който
изтегляме в момента дали ще покрие ако е използван стария целия овърдрафт или въобще
какво е текучеството по кредита.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Павлов. Г-жа Китанова за отговор.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – ЗАМ. КМЕТ:
Благодаря.
Бих искала да внеса малко яснота по докладната по повод на Вашия въпрос.
Овърдрафта който сме ползвали през последните 12 месеца е изцяло изплатен.
Използвана е част от него около 300 000 лв. за проекта за трансгранично сътрудничество,
който е приключил вече и както кацах овърдрафта е изплатен. Искам да ви дам една
информация, предполагам, че ще ви бъде интересна към днешна дата какви са салдата, с
какво разполага общината по сметки. По бюджетната сметка разполага с 2 142 000 лв., по
извънбюджетната сметка която изпълнява проекти са 429 000 лв. Направих си труда да го
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извадя това нещо за да видите, че не става въпрос за недоимък, недостиг на общината. Ние
разполагаме със средства, но този овърдрафт ползваме единствено и само за изплащане на
окончателни плащания по отделни проекти за да не бъркаме в сметките на общината, това
което се правеше преди време и е довело знаете проблемите, финансовите проблеми на
общината. Още една информация, която предполагам, че ще ви бъде любопитна е кредита
който взехме от ФЛАГ преди около 5, 6 месеца е вече изплатен в размер на 1 167 000 лв.
Това се случи през този месец.
Ако има други въпроси…..
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Китанова.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Има дневен ред г-н Павлов, г-н Илиев.
Така че притеснения, относно финансови ангажименти след края на мандата няма.
Бъдете спокойни.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Стратегия за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства в община Дупница (2019-2024) и План за реализиране на
дейностите по Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства в община Дупница (2019-2024) за 2019 г. / вх.№ 303/ 21.05.2019 г./
Колеги, да чуем становище на комисията по образование.
Заповядайте г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Чимев.
Дами и господа общински съветници.
Първо предлагам проекто решение № 1 към тази докладна да бъде променена и да се
чете така: „Общински съвет Дупница приема Стратегията за образователна интеграция
на деца и ученици от етническите малцинства в община Дупница (2019-2024)“.
Допусната е техническа грешка.
И за да не ставам още веднъж ще кажа, че нашата комисия от 5 члена при
присъстващи 4 приема тази Стратегия, плана за действие. Искам да уточня, че много от
нещата които са включени в Стратегията и в плана, стратегията в между впрочем е изготвена
в съответствие с Националната Стратегия и много от нещата, които са включени в плана
даже и в момента се правят и се работи по тях в училищата и в детските градини. Няма да
конкретизирам защото трябва доста неща да чета. Основната идея на тази Стратегия е да
може да се кандидатства за транспорт на деца и ученици от етнически малцинства до
училища за да се избегне сегрегацията.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Преди да дам думата на г-н Чимев, постъпи предложение от г-жа Инкьова за промяна
на първа точка.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се предложението направено от г-жа Инкьова за промяна на първа точка.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Колеги, г-жа Инкьова много коректно подчерта. Идеята на тази Стратегия е, че с
нейното приемане ние ще имаме възможност като община да кандидатстваме по Национална
програма. Там има 2 аспекта за финансиране. Освен транспорта другото е учебни пособия и
материали. Тука е добре да се знае, че общината при кандидатстване по тази програма има и
10% съфинансиране, но независимо от това 10% на фона на целия обем евентуално, който
бихме осигурили мисля, че е разумно да се кандидатства.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна № 303. Г-н Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Само да попитам. Не е изказване г-н Председател и то към Чимев. Интересува ме кой
е изготвел Стратегията и след това като получа отговор ще ви кажа защо задавам така
въпроса. Кой е изготвел Стратегията г-н Чимев?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Под вещото ръководство на г-н Петков.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Добре. Благодаря г-н Петков. Защото до колкото знам Община Дупница има зам. Кмет
по образование. Просто се интересувах дали човека е участвал активно. Публична тайна е
коефициента, който носи в себе си и когато чуя думата Стратегия означава нещо
дългосрочно. Г-н Пилев като хора които сме представлявали интереса на общината…..И не
мога да си представя г-н Чимев, човек……… В Дупница вече не съществува училището
Щанци и презформи с коефициент получил от Щанци и презформи да изготвя стратегията на
хората, които се нуждаят от учение. Ако ми беше казал г-н Петков примерно направили сме
го с активното съдействие на г-жа Инкьова не само, че бих замълчал, а без да задавам
въпроси, без да участвам в дискусията бих гласувал, просто защото познавам човека. Ако ми
беше казал г-н Петков сам лично съм я направил, без да го познавам допускайки и гледайки
го също бих го подкрепил. Но тъй като в Община Дупница, с което приключвам, има човек
който отговаря и за образованието на ниво зам. Кмет съм силно притеснен от една
Стратегия, който може да се изготви.
В контекста на това което ви казвам в началото на сесията залата нямаше как да види
си позволих бяха разместени 2 снимки. На кмета Панайотов беше качена горе, а пък другата
така надписана беше сложена долу, която беше видимо падаща, на криво беше поставена и аз
си позволих да преместя на кмета Панайотов снимката на мястото и тогава си дигнах главата
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г-н Чимев и видях…….. Знаете ли какво ще ви кажа? На запад от нас по скоро на северозапад
от нас е държавата Сърбия и там има една реплика Ово је стандардна „Това е стандарта ви“.
Гледайте каква прах има отгоре и пада върху журналистите. Това е правено когато са
слагани щорите най-вероятно и залата искам да ви кажа официално, категорично, така не
може да се провежда сесия. Това е официалното събрание на града. Не може. Това е
стандарта ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Колеги, други изказвания по темата. Г-н Пехливански, заповядайте.
Предполагам, че при вас е чисто във вашия район.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
Такива стратегии винаги сме ги подкрепяли. През последните 10, 15 години се
скъсахме от стратегии. Тука само 2 съм отбелязал Национална стратегия за ромите 20122020, Национална стратегия 2015-2020, сега тази стратегия. Хубаво е да има стратегии, но на
мен ми направи впечатление като четох целия документ, като червена нишка се прокрадва
това осигуряване на равенство на качествено образование. Еми в класната стая предполагам
го има равенството тебешира, учителя, чиновете всичко необходимо. За допълнителни неща
като учебници, превоз и т.н. да трябва да се направи такова нещо, но гледам тука всичко
почти се струпва, самото изпълнение на учителите и на тука се предвиждат и назначаване
евентуално на помощници. Не знам това как ще се отрази на учебния процес на другите деца.
Защото тука се прокрадва мисълта, че повече от българчетата почват да странят да ходят в
други училища. Еми не казвам, че е нормално но все пак родителите, българите също има
хора които едва изнемогват. Взимат заеми, работят на 2, 3 места и си пращат децата на
училище. От другата страна, не го казвам като упрек към ромите, но трябва да имаме
предвид какво се получава. Седем, осем деца не ги пращат на училище, всичко да им е на
готово, дали плащат вода и ток, кога платили кога не платили и горе долу нещата отиват на
едно ниво. Така че когато чуя, че НПО-та също ще вземат отношения малко ми става така
странно защото колко пари……..Първо не знаем ние какви средства през тия 15, 20 години
са изразходвани в национален мащаб и дали има ефект от това нещо.
И накраая искам така да го свържа с изборите. Какво правиме? Стратегии, учиме ги,
добре нека се учат децата. Имам така преки виждания в „Неофит Рилски“. Там почти една
трета от децата вече поне до 4 клас са ромчета, хубаво облечени, идват на училище. Това е
добре, но в края на краищата тия деца се учат и от родителите, от семействата. Какво
правиме ние като родителите им казват като получават по 50 или 100 лв. за избори и да ви
прочета някои резултати. Сега не е такава темата 150 на 30, 160 на 10, корпоративен вот в
ТЕЦ, чух излезе в пресата. И какво става, на какво ги учиме ние? От една страна ги учиме да
учат, от друга страна ги учиме, че може и иначе. Така, че не посочвам партия, не посочвам
нищо. Не искам да ставам груб, но това също влияе на децата. Сега са деца на по 5, 7, 8, 10
години след 5 години стават с право на глас и те ще търсят по същия начин.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-н Костадинов за изказване.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Исках да не взимам мнение по темата, но очевидно някой пак се катери по гърба на
ромското население и т.н. Сега само една вметка ще направя като чух за корпоративния вот в
ТЕЦ-а. И аз си спомням 2014 такъв факт по Нова телевизия даваха ТЕЦ-а да гласуват за една
партия, ама не помня коя партия беше. Очевидно там в ТЕЦ-а там са некакви овце. Не знам
може и така да е.
За ромите. Сега когато говориме за ромите и за финансирането на ромските деца и
ромските ученици веднага 90% от населението започва да негодува и т.н. и с право някъде. И
в момента на територията на ромските общности действат достатъчно НПО-та, действат не
малко общински проекти и ще припомня за проекта който и сега е с тези четирите центъра за
деца които не ходят на детска градина. И скромното ми мнение към г-н кмета и към г-н
Петков е да стратегията ще бъде подкрепена. Както всяка стратегия и тази я правиме за да
получиме пари. Молбата ми е, апела ми е не към този ОбС, който миналата сесия казах, че
вече е изхабен и не става за нищо, а към тези които сега са се втурнали на есен към изборите,
да разберат колко е важно ромите да ги образоваме. Може да не ги интегрираме, но да ги
образоваме, а това е един от препъни камъните с който се сблъскахме и, който г-жа Инкьова
най-добре ще потвърди. Добре ще разпределиме ромчетата по училищата, но с какво ще ги
докараме до „Паисий Хилендарски“. Ето на този въпрос отговор няма. Ето тази Стратегия
дава отговор точно на този въпрос. Ще ги транспортираме с пари по тази програма. Това
казва тази Стратегия. И още хиляда и едно неща казва.
Второ нещо. Когато говориме за ромчетата и за пари дадени за роми. Те и сега се
дават пак казвам 3 училища в Дупница взеха по 30 000 лв. Взеха ги от Министерството и
така и ще ви кажа дали Инкьова ще каже…. Това са си държавни неща. Това не са на ОбС.
Само че аз пак казвам. Главата на образованието в Дупница е ОбС и ОА. Когато никой не
координира, се изливат едни пари от много места, всеки се бори и надпреварата става вълча
и накрая 20 ромчета останаха без да ходят в 1 клас. В деня в който комисия назначено от
Бойко, по Заповед на Бойко Борисов да вкарат деца. А тези 20 деца и друг път съм го казвал
от този микрофон им предстои да станат или проститутки или престъпници.
Това е благодарение на нашия ОбС. Защото в крайна сметка отговорните пред
обществото сме ние. Те сочат политиците с пръст и ни сочат правилно. Така, че не се
упражнявайте. Ще подкрепя тази Стратегия. Ще я подкрепя за да може общината да има
достъп до финансиране по Националната програма. Ще използвам случая да изкажа своите
………сега както искате го наречете, броженията в училищата вече са факт. Стигна и до мене
брожения как видиш ли защо там толкова паралелки. Искам да поздравя администрацията и
да поздравя лично Тошко, които за сега поне за сега стоят на твърди позиции и не се огъват
на натиска, който им се оказва. Много добре знаеш за какво говоря. На натиска който им се
оказва, защото срещу този натиск стоя аз. И казах вече ще посоча всички негативни
тенденции ако директорите си позволят да го направят. Друг е въпроса дали е правилно или
не.
Малко се отклоних. Завършвам. Колеги, ако не подкрепим стратегията, нищо
драстично няма да се случи. Просто няма да имаме достъп до тези пари. По-добре да имаме
за да може наесен г-жа Инкьова да може да финансира превозването на ромски ученици от
съответната махала до нейното училище. Как ще ги транспортира, кой ще координира, как
ще става, нова са вече технически въпроси.
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплики? Няма.
Г-н Чимев, заповядайте за изказване.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз ще се хвана за последните думи на г-н Костадинов. Общинските училища са
ангажимент на общината като администрация и на ОбС. Проблема с ромските деца и
евентуалното притеснение от сегрегация, т.е. обособяване на изцяло ромски училища на
територията на общината е факт. В „Христаки Павлович“ от 99 ако не бъркам деца има 1
българче. Последните 2 години проблема ромски деца най-мече при записване в 1 клас
излезе така много осезаемо на дневен ред. Защо? Заради начина на финансиране, който в
момента съществува и ползват всички учебни заведения. Всеки един директор, всеки един
персонално учебно заведение иска да има брой деца, които осигуряват бюджета на учебното
заведение. И когато имаше доволно деца, имаше избор всички бяха доволни. В един момент
поради обясними причини броя на деца намаля, а пък броя на ромските дечица пак по
обясними причини се увеличи. И сега пред дилемата дали да си запазим броя ученици и
паралелки, които имаме за да ни осигурят това финансиране трябваше да избират дали да
почнат да приемат повече ромски деца или да се пънат и да обясняват на родителите на
български деца които бяха против, че има някаква форма под която да регулират този
процес. И тука колеги, не е само работа на кмета на отдел Образование на общината ами и
ваша работа. Защото е много лесно да отидеш в едно училище и да се направиш на герой и
да кажеш да аз съм с вас, а тука в зала да стоиш като мишок и да чакаш някой да реши
проблема така, че ти да си герой. Е няма такъв вариант. Имаше или както подчертава за
няколко гласа. От миналата година най-вече Тошко е подложен на неимоверен натиск от
учебните заведения. Къде гласно къде негласно. Събираха се всички директори на учебни
заведения, направи се едно споразумение в резултат на което ние пуснахме една Заповед как
да бъдат разпределени ромските деца. Всички бяха окей, приеха го. Само, че дойде момента
в който трябваше да се записват и почна хитруването. Тази година втора серия на същия
филм. И когато някой говори за стратегия, дали термина е коректен, дали ви харесва, и на
мен не ми харесва и аз не обичам такива терминологии. Може и по простичко да се нарича
ама прието е да бъде стратегия. Тук няма нищо кой знае колко велико или гениално. И
миналата година имаше условие. Да ще взема ама вие им платете транспорта. По същата
причина г-н Пехливански. И аз казвам. Не всеки български родител има финансова
възможност да обезпечи от единия край да си кара да си кара на другия край детето. И за
това дойде другия момент с регионирането на града, където отново имаше много коментари.
Дали е коректно, дали не е, дали тоя район требва да е точно така или точно онака. На всички
ни е ясно. Ако не ви е да подчертая дебело. Финансирането на всяко учебно заведение е на
база брой деца. Онзи ден ще си позволя да цитирам ОУ „Евлоги Георгиев“ събират родители,
които правят петиция против кмета и ОА за това, че не са позволени 3 паралелки да бъдат
заявени за прием в 1 клас. Значи едно нещо на тоя свят според мен всеки трябва да приеме.
Има едни цифри. Когато правиш прием последни години на брой деца, ти какво искаш да
заявиш? Че до миналата година ако си правил прием 50, тази година ще приемеш 80 ли.
Няма от къде да ги вземеш. Обаче това е този тарикатския, извинявам се за израза, подход.
Някой ми е виновен. Аз съм свикнал де. Осем години все съм виновен на някой, това ми е
работата. За това съм и тука. Но искам да бъде ясно каква е темата, какъв е проблема. И
когато взимаме решение тук в тази зала да знаем какво гласуваме. Гласувайки дадено
решение нека да стоим зад него. Не се сърдя на никого. Всеки има право на мнение.
Благодаря ви.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Други колеги.
Не виждам. Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
3
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 94
1. Общински съвет Дупница приема Стратегията за образователна интеграция на деца
и ученици от етническите малцинства в община Дупница (2019-2024)“.
2. Общински съвет Дупница приема План за реализиране на дейностите по
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в
община Дупница (2019-2024) за 2019 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински
съвет - 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.№ 305/ 21.05.2019 г./
Колеги, нека да чуем становището на здравна комисия. Благодаря г-н Георгиев.
Малко пояснения, относно решението. В разговор на представител който излъчихме
преди няколко сесии г-н Пламен Соколов в разговор с юриста и след това в разговор с мен,
той заяви, че няма желание повече да участва. Знаете предния път дискутирахме бяха
възможностите два. Тука обсъждахме с колегите д-р Лорета Николова и след това мисля, че
г-н Йорданов го предложи. Така, че сега имаме възможност да коментираме този казус с
предложения по т. 2, но г-н Соколов заяви за изказване поиска думата.
Благодаря. Г-н Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Да припомня г-н председателя преди няколко сесии да речем 3, 4 поради отказа на
Лора, че се чувства в момента ангажирана не може да отиде, аз приех. Истината е, че не
отидох защото имаше насрочено общо събрание, да ви кажа с какви мотиви. Получих от г-н
Чимев официален документ, че трябва да отида на 29 от 9.00 часа в кабинета на
Изпълнителния директор на болницата в Кюстендил на Общо събрание. И си позволявам да
ви изчета няколко неща на които трябва да бъдат приети, отхвърлени или въздържал се в
качеството ми на представител на нашето общо събрание на …………. За аудиторията да
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кажа Община Дупница има акции в Окръжната болница, имаме дял. Малко. Не мога да кажа
Лора колко, но да речем примерно 1 акция, условно казано имаме някакви акции. Забравил
съм. На времето си спомням, че имахме 100 000 лв. дялов капитал. Това е преди много
години. В първа точка това което трябваше ако отида да гласувам е Доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството. Мога да приема. По някакъв начин щях да го
гласувам. Втора точка - Одобряване на финансовия отчет. Трета точка – Освобождаване от
отговорност на съвета на директорите. Определяне възнагражденията на съвета на
директорите. Приемане решение за продажба на имот. Приемане на вътрешни правила за
изпълнение на организацията и реда за извършване на проверка във финансовата сфера.
Трябва да ви кажа моята скромна култура не ми позволи да отида на такова събрание. Аз не
съм оторизиран по нито една от тия точки как да гласувам. И в лично качество ако гласувах
примерно да освободя борда на директорите от отговорност, утре щеше да се намери някой
да каже „Чакай бе на какво основание ти си го направил?“. За това г-н Председател ви
предлагам следното. На мен в лично качество не ми е проблем както предполагам на всеки
един да отиде и участва в общото събрание. Аз смятам обаче, че така е бива да се прави. А
трябва преди сесия, преди общо събрание на сесия който и да е той, дали ще е Пламен, дали
ще е Данчо, който и да е да му кажеме това е дневния ред и ние ти определяме рамката. Не
съм съгласен Милене с това което преди сесията разговарях с тебе, че ние делегираме права
по съвест. Тука няма съвест, тука има решение на Общото събрание. Простете ми извинявам
се. Това е нонсенс. Аз не представлявам себе си там, аз представлявам града там. В
качеството на избран общ. съветник не съм избран в тома качество. Приемам, че в някаква
степен и Чимев като Кмет, когато е написал това нещо, просто юристите не са му го……Ако
някой реши да бъде злонамерен в годините в което се……Ама така имало такава практика.
Ама може да е имало, това е порочна практика, това не е коректна практика. Та приказката
ми е. Тъй като вие сте ме определили и на практика разговора трябваше да бъде проведен
освен пред председателя и пред юриста……и мисля с основание не съм отишъл на това
заседание, ви казвам следното. Аз не отказвам в качеството ми на лекар с дългогодишна
практика и някакъв опит, ако вие решите да отида, но ако отида държа да ме оторизирате с
рамката на позициите, които трябва да защитавам. Извън тази рамка нито искам нито пък
имам намерение да стоя, ако аз представлявам това дружество.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов. Преди да продължим дискусията ще дам думата и на г-н
Попов за разяснение по юридическата страна на казуса.
Заповядайте г-н Попов.
АДВ. МИЛЕН ПОПОВ – юрист ОбС:
Благодаря г-н Председател.
Съществуват две възможности. Това което е действително до момента, такава е
действително практиката г-н Соколов. Не е нещо спрямо вас да не ви бъде определен
мандата, начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред. Предполагам и д-р
Николова ще го потвърди. На нея също не са определяни начина на гласуване по всяка от
точките в дневния ред, когато участва като представител на Община Дупница в такова Общо
събрание. Причината да не бъде определяно е чисто оперативна, да не бъде определян
начина на гласуване е чисто оперативна. Поканата например за това заседание на Общото
събрание на болницата е от началото на месец май 2019 г. През този период около 20 дни
ОбС нямаше заседание и трябваше да се свика извънредно заседание на ОбС само по този
въпрос, за да може да бъде гласувано по всяка от точките в предложения дневен ред за
заседанието как да гласува определения представител. Т.е. ОбС ако определя конкретен
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мандат на представителя трябва да го прави преди всяка заседание на болницата. Иначе
няма пречка това да бъде така правено.
И второто нещо което само да допълня. Вие имате покана. Това се изпраща само на
акционерите на болницата, но към тази покана няма абсолютно никакви документи по всяка
от точките в дневния ред. Например финансовите отчети и т.н. Или предложенията които
касаят промяна на устава на болницата. Т.е. предварително ние не знаем какво се предвижда
и какво ще бъде обсъждано на това общо събрание. Следователно може би трябва
предварително и представителя на ОбС, който определи за представител да изисква тази
информация като представител на общината, за да може да формира някакво мнение по
темата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Ще кажа и аз няколко думи.
В разговор с вас по темата поехме ангажимент дали вие ще входирате докладна
записка или аз за следващата сесия на ОбС ще бъде входирано предложение представителя
на община Дупница, когато участва в събранието на акционерите…нашето участие е 5,4%.
Т.е., когато имаме покана за участие в общото събрание да свикаме извънредна сесия заедно
с представитела и разбрахме г-н Соколов не е против да участва стига да има решение и ако
сте съгласни ще направя процедурно предложение за оттегляне на т.2 да останете вие а на
следваща сесия ще входирам предложение да има извънредна сесия, когато има покана…
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
За да бъде делово и помогна на това, което правим бих предложил човека, който сме
определили който и да е той да бъде активен и изп.директор на болницата да бъде така
любезен да го уведоми преди въпросната ни сесия…а не да получиме поканата за общото
събрание в прозореца между две сесии, за да има възможност на ИК да го изкоментираме с
колегите на здравна комисия да го изкоментират колегите да бъде запознато общото
събрание на сесията и да кажеме нямаме проблеми да подкрепиме или тука имаме забележка.
Ако сме активни да поискаме от изп.директор, който има инициативата да провежда
такова събрание да го прави в 45 дневен срок, така че да имаме сесия на която да
изкоментираме тия неща. Иначе трябва нашата зала да е твърдо за законността и принципа
по който начин ако трябваше да го направим нарушавахме принципа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-жа Николова заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги.
Вземам за кратко думата тъй като в рамките на доста години бях представител на
община Дупница в това акционерно дружество. Нещата първоначално в първите години
имаха своя смисъл, когато % на община Дупница като акционер беше 10. На всички останали
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общини бяха по-малко, на община Кюстендил голям % и държавата имаше в лицето на МЗ
под 50%. Тогава на тези събрания на акционерното дружество имаше дебати, обсъждания и
предложения от страна на съответните общини, които имаха чуваемост на тези събрания,
защото всеки разполагаше с определен % при гласуване и можеха да се променят някои от
тенденциите, които биваха свеждани от министерството.
В един момент обаче за мен лично и поради лични причини и поради това, че качиха
% на представителството на акционерното дружество в лицето на МЗ стана близо 70%,
нашето беше 10, сега чувам че е 5,4% и тези събрания се превърнаха в едни доста скучни и
машинални събрания на които идваше представителя от министерството казваше така и така
сме решили това ще бъде борда, тези ще бъдат хората и се започва гласуване в което…може
и да има дебати. Каквото е решено от министерството това се случва при гласуването. Те
имат най-много акции и това което са начертали в този план се случва така както е решено,
че ще се случи. Това обезсмисля отиването на такива събрания, защото ти Пламене и да
имаш становището на всички нас тук нещата ще се случат така както е взето решение преди
това. Може би трябва да се промени участието в едно такова събрание да има повече
чуваемост и да има възможност ако има нормални предложения от представителите на
общините те по някога да бъдат чувани и да се променят тези решения. Почти никакъв шанс.
Събранията…има предложения и писмо до общината повече от 1 месец. Може би сега
е нещо…случило се е обикновено срока е по-дълъг, винаги има материали в болницата в
Кюстендил и на мои запитвания как мога да ги видя е или трябва да дойдете да ги четете в
деня на събранието или в друг ден да си вземете, което мен не ме устройваше. Човек да
отиди 1 ден да прави това нещо също не е логично.
Може би трябва да се изискват тези материали, които са готови заедно с
уведомителното писмо да бъдат разпределяни на представителите на общините в
акционерното дружество.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Николова.
След направения дебат аз ще оттегля докладната записка тъй като чухме и устното
становище на г-н Соколов.
Когато го излъчихме държахме да има експерт от сферата на здравеопазването и за
следващата сесия ще входирам докладна, когато нашия представител участва да има
решение на ОбС.
Оттеглям докладна записка с вх.№ 305/ 21.05.2019 г..
Който е „за“ оттегляне на докладната записка , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
***

***

***

28
няма
няма
***

***

***
15

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Учредяване право на строеж за изграждане на работилница за
поддръжка на автомобили с площ 62 кв.м върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ X – 11 в
кв.1 по РП на с Пиперево /поземлен имот 56349.200.40 по КК на с.Пиперево. / вх.№ 306/
22.05.2019 г./
Колеги да чуем становището на ИК и ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Не виждам такива. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
отсъства
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
за
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
отсъства
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
отсъства
30. Пламен Петров Соколов
отсъства
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма
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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, чл.37, ал.1
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.55 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
№ 95
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т. Г. „Учредяване
на ограничени вещни права”, както следва: Учредяване право на строеж за изграждане на
“Работилница за поддръжка на автомобили” върху имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 /землище петдесет и шест
хиляди триста четиридесет и девет, кадастрален район двеста, имот четиридесет и едно/ село
Пиперево, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-53 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Пиперево, улица "Дупнишка
комуна" №22, с площ: 903 кв.м /деветстотин и три квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 11
/единадесет/, квартал: 1 /първи/, парцел X /десети/.
2. Общински съвет Дупница взема решение за учредяване право на строеж за
изграждане на “Работилница за поддръжка на автомобили” върху имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 /землище петдесет
и шест хиляди триста четиридесет и девет, кадастрален район двеста, имот четиридесет и
едно/ село Пиперево, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-53 от 05.08.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село
Пиперево, улица "Дупнишка комуна" №22, с площ: 903 кв.м /деветстотин и три квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 11 /единадесет/, квартал: 1 /първи/, парцел X /десети/, с пазарна оценка на правото на
строеж в размер на 1 095. 24 лв. /хиляда деветдесет и пет лева и двадесет и четири
стотинки/., съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими
имоти.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 109.52 лв. /сто и девет лева петдесет и
две стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от
участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на
търга.
3.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
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3.5 Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок
от публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши всички необходими
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с явно наддаване за
учредяване право на строеж.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Учредяване право на прокарване за изграждане на обект:
„Оптична свързаност на територията на гр. Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1
България“ ЕАД, през поземлени имоти с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427,
68789.17.2, 68789.17.82, 68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476,
68789.607.477, 68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр.
Дупница. / вх.№ 307/ 22.05.2019 г./
Колеги да чуем становището на ИК .
Положително. Благодаря г-н Костадинов.
Положително е и на ТСУ комисията.
Благодаря г-н Пилев.
Имате думата колеги за изказване.
Г-н Михалчев заповядайте.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Г-н председател искам да попитам само има ли срок защото виждам ще се
разкопават улици в центъра с нова настилка, който след като е положена направена улицата
да не може да се разкопава, защото едно такова разрешаване, защото далече съм от мисълта,
че трябва да спираме…но утре може да дойде друга частна фирма и да решат да копаят и да
има съгласуваност както сега се направи ремонт на жк. „Бистрица“ трябваше да мине и
газификация и интернет окабелявания и да няма в близките 10 години да се налага да се
копае.
Това ми е въпроса.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Михалчев.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Напълно коректен въпрос.
Тука става въпрос, че на някой ще му бъде позволено да копае там където е
изградена нова инфраструктура.
Преди да бъде стартирана процедура по изграждане на инфраструктура всички,
които имат отношение по подземни комуникации В и К, ЧЕЗ,БТК, Телеком или др. са
уведомени, предупредени…тук периода е 5 години няма право никой да влиза. Подчертано
е на 2 ра страница ако е наложително пресичане на улици се предвижда да бъде изпълнено с
хоризонтален сондаж или да си търсят алтернативен вариант.
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Категорично разкопаване на вече възстановена инфраструктура няма да бъде
разрешено.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги.
Въпроса, който зададе Христо е много уместен.
Остави всичко друго аз със сериозна доза…достоверност мога да кажа, че това трасе
по „Страхил войвода“, което са показали ви гарантирам, че А1 няма да може да мине по
„Страхил войвода“. Какво се случва в момента с комуникациите в гр. Дупница?
В зоната на един тротоар вървят комуникации на БТК, Кабелна телевизия…на още
няколко доставчици. Изведнъж се оказва, че вече места по тротоарите в Дупница за
комуникации няма. От друга страна доста от тези и най-много Кабел Сат полагат по няколко
трасета с идеята да ги отдават след това под наем.
Аз си мисля, че е крайно време не днес ние да помислиме по този въпрос, защото
какво се получава?
Първо всеки такъв бенефициент, който оттук натам ще вади каквото и да е
разрешение ще трябва да го съгласува с А1. Навес на направите ще съгласувате с А1. Нямам
готово решение и не мога нещо да предложа. Взимам повод от докладната какво се случва в
града. Тези хора по „Страхил войвода“ няма къде да минат. Аз захранвах един обект
направих 100 м. отсечка по „Страхил войвода“, копахме ръчно защото нямаше къде да
минеме. Там където минавахме имаше пресичане и на Виваком и на Рила газ и никой не ти
дава да минеш по тяхното трасе. И ние сложихме празни тръби и всеки копае прави сирене
обаче…раздвоен съм, объркан съм…В страните на Запад от нас нещата ги решават с
колектори, които са общински, частни, държавни и те преминават в разл.видове
комуникации. Енергото си е минало където си иска и на каквато дълбочина си иска. Появи се
и Арез газ, където да вземеш становище не е от най-лесните неща.
Не е въпроса днес да се реши. По отношение на разкопаването съм съгласен и дано…в
перспектива да се мисли стратегия, решение как да вървиме оттук натам.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Знаете ли колко е неприятно като възникне казус на частен потребител. Дали е Арез
газ, дали е БТК, дали е ЧЕЗ, дали е В и К отива и казва аз искам да бъда включен като
получава отговор от изброените фирми да де ама общината не дава. Тука е хубаво, че взехте
отношение г-н Костадинов. Общината не че не дава фирмата, която предоставя услугата не
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си е подготвила района, за да предоставя тая услуга и това е много лесен и йезуитски начин
да излезеш от ситуацията.
Пример с ул.“Кокиче“ ще ви дам. Тръгнахме да подменяме настилка двама абонати
чакащи от 2 години да бъдат включени към газоразпределителното дружество. Оттам
отговарят общината не ни съгласува. Как да съгласува общината като тротоара, който е
нафтоколонката нагоре е целия с комуникации? Физически нямаха път по който да прокарат
трасе. Единственият вариант беше да минат по самата улица. Съгласете се, че влизайки в
такава улица с павета там възстановяване няма. Това е един пример.
В жк.“Бистрица“ възникнаха няколко коментари. Мераклия човека да си включи газ
те му казват да де ама общината не дава. Общината от 2 години е уведомила всички
доставчици на услуги предстои реализиране на проект ако някой има желание да изгради
инфраструктура да бъде така добър д го направи. Когато не го правиш и идва момента да се
реализира проекта потребителя получава отговор общината не ни дава те са виновни.
Затова сте прав в едно. Има правила и те са за всички. Сега, за да контролираме
процеса за възстановяване на изкопни дейности даваме на райони. Искаме да видиме
приетия район дали е възстановен и тогава даваме последващо разрешение. Влизаме в един
непрекъснат режим на ровене на възстановяване, на ровене на възстановяване.
Аз съм напълно съгласен с вас. Колкото по-стриктно обаче и вас ще ви помоля за
съдействие, защото всеки е проводник на нечии интереси на наши съграждани или
ползватели на услуги. Да знаете, че когато може се дава при определени условия, иначе
влизаме в режим на компромиси. За едни ще го правиме за друг не, което не е работещо.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Реплика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Като четеме докладната виждаме: ще мине по съществуващото трасе на Виваком.
Нали се сещате, че А1 сигурно ще плати на Виваком или каквото пише, за да мине по него.
Преди малко казах аз съм наблюдавал няколко тръби вървят. Иначе казано общината
им разрешава те плащат някаква такса обаче сега те ще извършат търговска дейност с общия
терен. Защо не назначите една комисия да мине да им отвори шахтите…първо да се трасира,
един общ трасировъчен план да се знае къде минава. Вижте колко трасета…много от
фирмите отпускат по няколко трасета, по няколко тръби именно с цел след това да ги
продават на нови фирми. Защо не минете да ги заснемете. Откъде накъде той ще плати едно
трасе ще сложи 4 и ще ги продава.
Каквото прецените, но това е един от начините да не се разкопава, това което наймного дразни гражданите.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Други колеги?
Господин Пилев заповядайте.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
С тия изказвани се опитваме да откриеме топлата вода. Искам да кажа, че по времето
на д-р Пламен Соколов и при следващите кметове имаше инициатива, която той положи
началото и му прави чест за градските канализационни колектори.
Ако ви прави впечатлени площада и улица „Николаевска“ не са разкопавани с
години. Защо? Защото д-р Панчо Панайотов започна работа по колекторите по улица
„Николаевска“, зад банката покрай джамията, през целия площад. Това са подземни
коридори с възможност за минаване на инсталации с височината на човешки ръст и
свободно преминаване на всички видове комуникации. Това е решението. Много се
положиха усилия, за да се продължат колекторите. Ако ние не решиме генерално въпроса
винаги този въпрос ще стои на дневен ред.
В т.2 пише: 2. Упълномощава кмета на община Дупница да издаде заповед…където
една от основните точки трябва да е срока и начина за възстановяване на изкопите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Г-н Соколов заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Да припомня за аудиторията.то е огромно съоръжение и първо се направи то и после
се прави площада и улица „Николаевска“. Сега човек може да обходи подземно като къртица
и да припомня, че в новата част на площада една римска останка ако си спомняте. Тези,
които сме от Дупница го знаят. В подкрепа ще ви разкажа следното.
Преди много години без да е в поименни списък си позволих защото целия квартал ме
посрещаше и изпращаше да подменя тротоарната инфраструктура, където живея. 20 години
след това той направи детска площадка. В предишния ви мандат една от фирмите положи
подземна инфраструктура . три плочки по 40 см….средната плочка я вдигнаха и прокопаха.
Вервайте причиниха ми сърдечна болка. Ако дойдете днеска да видите…унищожен е
тротоара…дойде да го възстановява един човек, който не чуваше и с чукче като нареди 5
плочки…за 6 –тата не оставаше место я делаше с чук…
Идеята ми е ако, която и да е от тези фирми Костадин е прав при възможност за
полагане на една тръба, те полагат няколко и извършват търговска дейност заобикаляйки
общината.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Други колеги?
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

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.34, ал. 6 от Закона за
общинската собственост; чл. 30, ал.5, чл.18, ал. 3 във връзка с чл.19, ал.1 и чл. 31, ал.1 и
ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 96
1. Общински съвет Дупница дава съгласие да се учреди право на прокарване за срок
от 10 /десет/ години за изграждане на обект: „Оптична свързаност на територията на гр.
Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ през поземлени имоти с идентификатори
68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82, 68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34,
68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477, 68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178,
68789.608.464 по КК на гр. Дупница както следва:
1.1 Пресичане на ул. „Самоковско шосе“ от о.т. 23 до о.т. 18 , откъдето продължава по
тротоара посока о.т. 18 - съгласно приложен трасировъчен план лист 7/7.- безвъзмездно
1.2 По тротоара на улица с о.т. 2047÷2036÷2048÷2035/пресичане на ул.
„Венелин“/÷2052÷2031 –съгласно трасировъчен план лист 6/7-безвъзмездно
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1.3 При о.т. 2236 пресичане на ул. „Бисеров“ по тротоара, към о.т. 2194÷2195, по
тротоара успоредно между о.т. 2200÷2200-съгласно трасировъчен лист 5/7-безвъзмездно
1.4 От ъгъла на ул. „Страхил Войвода“ и ул. „ Васил Левски“ пресича ул. „Страхил
Войвода“ при о.т. 2239, продължава по тротоара от о.т. 2239÷2240÷2241÷2242÷2269 пресича
улицата при о.т.2269÷2266, продължава към о.т.2264, пресича между о.т. 2264 и о.т. 2263съгласно трасировъчен лист 4/7-безвъзмездно
1.5 Пресичане на ул. „Св.Иван Рилски“ между о.т. 2335÷2339 –съгласно трасировъчен
лист 3/7-безвъзмездно
1.6 Част от ПИ с идентификатор 68789.608.152, представляващ УПИ I-За жилищно
строителство и магазини, кв. 90, общинска частна собственост, с площ на засегнатата
територия 12,00 кв.м
1.7 Част от ПИ с идентификатор 68789.607.255, представляващ УПИ II-За жилищно
строителство, кв. 56, частна общинска собственост, с площ на засегнатата територия 1 кв.м
По т.1.6 и 1.7 за имотите частна общинска собственост:
- правото на прокарване е с обща стойност 262 лв./двеста шестдесет и два лева/ без
ДДС
- отстъпеното право на сервитут е с обща стойност 398 лв. / триста деветдесет и осем
лева/ без ДДС
2. Общински съвет-Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде
заповед за право на прокарване на „А1 България“ ЕАД за обектите описани в т. 1 на
решението.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собствениците на построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в
гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4. / вх.№ 308/ 22.05.2019 г./
Колеги становището на ИК.
Положително. Благодаря.
На ТСУ комисията г-н Пилев.
Положително. Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
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15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 97
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: 320/350 ид. части /триста и
двадесет от триста и петдесет идеални части/ от поземлен имот с идентификатор
68789.16.450 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район шестнадесет, имот четиристотин и петдесет/, град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:
КД-14-10-70/16.05.2005 год. на Началника на СК-Кюстендил, адрес на поземления имот:
гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4 /четири/, с площ на целия имот от 350 кв.м /триста и
петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер
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по предходен план: 2228 /две хиляди двеста двадесет и осем/, квартал 97 /деветдесет и
седем/, парцел ХІІІ /тринадесет/, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-2228
/тринадесет, образуван от имот две хиляди двеста двадесет и осем/, квартал 97 /деветдесет и
седем/ по регулационния план на град Дупница, утвърден със Заповед №374/30.04.1991 год.,
без съдържащите се в имота сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на пазарна цена в размер на
14 210 лв. /четиринадесет хиляди двеста и десет лева/ за продажба на: 320/350 ид. части
/триста и двадесет от триста и петдесет идеални части/ от поземлен имот с идентификатор
68789.16.450 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район шестнадесет, имот четиристотин и петдесет/, град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:
КД-14-10-70/16.05.2005 год. на Началника на СК-Кюстендил, адрес на поземления
имот: гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4 /четири/, с площ на целия имот от 350 кв.м /триста
и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин
на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м /десет метра//, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 2228 /две хиляди двеста двадесет и осем/, квартал 97 /деветдесет и
седем/, парцел ХІІІ /тринадесет/, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-2228
/тринадесет, образуван от имот две хиляди двеста двадесет и осем/, квартал 97 /деветдесет и
седем/ по регулационния план на град Дупница, утвърден със Заповед №374/30.04.1991 год.,
без съдържащите се в имота сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4560/07.07.2016 год. на собствениците, както следва:
2.1. Една втора идеална част от притежаваните от Община Дупница 320/350 ид.части
от описания имот - за Анна Георгиева Евтимова,
2.2. Една втора идеална част от притежаваните от Община Дупница 320/350 ид.части
от описания имот - за Константин Димитров Гюров и Даниела Георгиева Гюрова,
които са собственици на 30/350 ид.части от описания имот, съгласно Нотариален акт
за право на собственост на недвижим имот, придобит по регулация №76, том ІІІ, дело
№852/1971 год. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №24, том І,
рег.№450, дело №24 от 08.04.2005 год., и на законно изградена двуетажна масивна жилищна
сграда на основното застрояване с идентификатор 68789.16.450.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Дупница, съгласно Становище относно градоустройствения
статут, издадено от Главния архитект на Община Дупница от 05.04.2016 год., срещу
заплащане на цена, в размер на 14 210 лв. /четиринадесет хиляди двеста и десет лева/,
съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3.Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.2
от решението пазарна оценка, в размер на 14 210 лв. /четиринадесет хиляди двеста и десет
лева/.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред 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
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проектен идентификатор 04220.3.239 по кадастралната карта на село Бистрица. / вх.№ 309/
22.05.2019 г./
Колеги становището на ИК.
Положително. Благодаря.
На ТСУ комисията г-н Пилев.
Положително. Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка № 309.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
за
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
отсъства
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
за
17. Костадин Крумов Костадинов
отсъства
18. Иван Миланов Раков
за
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
отсъства
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
отсъства
30. Пламен Петров Соколов
за
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

29
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
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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
№ 98
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Ненко Георгиев Доцин съгласно
Решение № БС-843/31.01.1996 г. по заявление вх. №7933/02.06.1992 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-300406/04.04.2019 год., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 04220.3.239 по кадастралната карта на
село Бистрица с адрес на поземления имот: село Бистрица, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност “Орешето” с площ 0,700 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:
Следващите 3 докладни са извънредни. Не са разглеждани на комисия. Първата ат тях е
докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила” – за разполагане на преместваем търговски обект –
павилион и определяне на начална наемна цена. / вх.№ 317/ 23.05.2019 г./
Колеги, който е „за“ да бъде разгледана докладната , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

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

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал.
1 и чл. 76 и чл. 95 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 99
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г. в ч. ІІІ, т. А – “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” – със следният имот:
- част от имот с идентификатор 68789.24.2, съгласно скица № 15-83820/12.02.2018 г.,
представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от
2.25 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, на главната алея в Парк “Рила” – на уширението
срещу пешеходен мост в посока „Зона пикник“, съгласно изготвена схема, приложение към
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писмо № 08-09-699/17.05.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница,
публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от имот с идентификатор 68789.24.2, съгласно скица № 1583820/12.02.2018 г., представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект павилион, с площ от 2.25 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, на главната алея в Парк
“Рила” – на уширението срещу пешеходен мост в посока „Зона пикник“, съгласно изготвена
схема, приложение към писмо № 08-09-699/17.05.2019 г., одобрена от Главния архитект на
Община Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г., за срок от
10 /десет/ години, при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект – павилион – изграден от дървена конструкция, отговарящ на общото
архитектурно единство - за продажба на понички;
2.2. начална наемна цена – 110.00 /сто и десет лева/ лв. месечно. Върху цената не се
дължи ДДС.
2.3. депозит – 22.00 /двадесет и два лева/ лв., представляващ 20 % от началната
наемна цена;
2.4. за периода от месец октомври до месец април включително за всяка календарна
година да не се заплаща месечен наем.
3. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща от извънредните докладни е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим
имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила” – за
разполагане на преместваем търговски обект – кафе - автомат и определяне на начална наемна
цена. / вх.№ 318/ 23.05.2019 г./
Колеги, който е „за“ да бъде разгледана докладната , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

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

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал.
1 и чл. 76 и чл. 95 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 100
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г. в ч. ІІІ, т. А – “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” – със следният имот:
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- част от имот с идентификатор 68789.24.2 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и четвърти, имот две/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 3005-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, съгласно скица № 15-427036/16.05.2019 г., представляващ терен за
разполагане на преместваем търговски обект – кафе - автомат, с площ от 1.00 кв.м, с
местоположение: гр. Дупница, на входа на парк „Рила“, срещу будката за охрана, съгласно
изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-685(1)/20.05.2019 г., одобрена от Главния
архитект на Община Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от имот с идентификатор 68789.24.2 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и четвърти, имот две/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 3005-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, съгласно скица № 15-427036/16.05.2019 г., представляващ терен за
разполагане на преместваем търговски обект – кафе - автомат, с площ от 1.00 кв.м, с
местоположение: гр. Дупница, на входа на парк „Рила“, срещу будката за охрана, съгласно
изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-685(1)/20.05.2019 г., одобрена от Главния
архитект на Община Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011
г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект – кафе - автомат;
2.2. начална наемна цена – 50.00 /петдесет лева/ лв. месечно. Върху цената не се
дължи ДДС.
2.3. депозит – 10.00 /десет лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена;
3. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Последната от извънредните докладни е Докладна записка от Димитър Василев
Крекманов – общински съветник и секретар на ПК по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 1500 лв.
(хиляда и петстотин лева) на Георги Иванов Стоянов, живущ в с. Яхиново, ул. „Марин
Дринов” № 6 за лечението на съпругата му Катя Георгиева Стоянова. / вх.№ 323/ 28.05.2019
г./
Колеги становището на ПК по здравеопазване.
Положително. Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Георгиев заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - - общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н кмете,
Съветници.
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Вземам думата по 2 повода. С отчети започна сесия и аз да кажа. Здравната комисия
има бюджет от 15 000. Преди днешната сесия имаме 11 250. Казвам го за информация и да се
знае, че дори увеличения бюджет парите не се разходват напразно.
Случая е такъв. Кандидатства съпруга, дамата е в кома. Необходими са специални
храни за поддържането и…затова си позволявяме да отпуснем 1 500 лв.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Колеги други изказвания?
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. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

29
няма
32

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

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 ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 101
1. Общински съвет-Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) на Георги Иванов Стоянов, живущ в с.
Яхиново, ул. „Марин Дринов” № 6, общ. Дупница, за лечението на неговата съпруга Катя
Георгиева Стоянова, по Заявление до Община Дупница с вх. № 94-Г-357/22.05.2019г.
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 настоящото решение на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Приятен ден.
Заседанието бе закрито в 11,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ инж. Емил Гущеров /

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

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