ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 26.10.2018 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе XI-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 26 общински съветници.
Отсъстваха Йордан Димитров, Борислав Костадинов, Златко Славев, Костадин
Костадинов, Иван Раков, Спас Андреев, Славчо Павлов и Йонко Гергов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров 10.09 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Уважаеми госпожи и господа.
Първо искам да честитя празника на всички именници. Да пожелая да бъдат живи и
здрави на техните семейства и да пожелаем хубав празник на всички именници днес и
професионалния празник на строителите.
В залата присъстват 26 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам XI редовно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 582 /18.10.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1.

2.
3.
4.

Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отпускане на временен безлихвен заем, сключване на Анекс към договор за
наем и промяна на възнаграждението на управителя на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.
Дупница. / вх.№ 519/ 21.09.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се
в с. Крайници. /вх. № 572/16.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия на Денис Василев Димитров. /вх. № 574/16.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на годишен план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот. /вх. № 575/16.10.2018 г./
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5.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – ПЗР /план за
регулация и застрояване/ и СУП /специализиран устройствен план/ за поземлени имоти с
идентификатори 68789.27.518 и 68789.27.537 по кадастралната карта на гр. Дупница,
местност „Злево“, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. №
577/17.10.2018 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно
електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско напрежение” за
присъединяване поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница,
ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на града
през имоти, собственост на Община Дупница. /вх. № 579/17.10.2018 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
87727.20.20 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Червенобрежки път”. /вх. №
580/18.10.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
04220.12.84 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м.„Фандъклъка”. /вх. № 581/18.10.2018
г./

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило заявление от Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница с № 596/24.10.2018 г. за оттегляне на докладна записка вх.№ 577/ 17.10.2018 г.,
относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – ПЗР /план за
регулация и застрояване/ и СУП /специализиран устройствен план/ за поземлени имоти с
идентификатори 68789.27.518 и 68789.27.537 по кадастралната карта на гр. Дупница,
местност „Злево“, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК.
Също така е постъпило предложение от Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно допълване на дневния ред с докладна записка относно : Внасяне на предложение до
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на дете без
право на наследствена пенсия от починал родител, да бъде т.8.
Който е съгласен с така направените предложения за допълнение на дневния ред, моля
да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма
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Сега гласуваме целия дневен ред.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отпускане на временен безлихвен заем, сключване на Анекс към договор за
наем и промяна на възнаграждението на управителя на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.
Дупница. / вх.№ 519/ 21.09.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се
в с. Крайници. /вх. № 572/16.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия на Денис Василев Димитров. /вх. № 574/16.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на годишен план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот. /вх. № 575/16.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно
електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско напрежение” за
присъединяване поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница,
ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на града
през имоти, собственост на Община Дупница. /вх. № 579/17.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
87727.20.20 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Червенобрежки път”. /вх. №
580/18.10.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
04220.12.84 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м.„Фандъклъка”. /вх. № 581/18.10.2018
г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Внасяне на
предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална
пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
/вх. №
592/23.10.2018 г./
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към него, постъпило е заявление за декларация от г-н Пламен
Соколов. Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Последната сесия беше тържествена и реших, че то въобще не беше мястото там. Ще
си позволя да ви прочета нещо. Много рядко когато се налага да говоря чета за да не
пропусна нещо, което според мен е съществено ще си позволя да го направя.
Нека го кръстим декларация. В отговор на прочетеното заявление в началото на
есенната сесия Данчо, към представителите на ГЕРБ и техните присъдружни субекти. Колеги,
казаното от вас ми звучеше като ранен социализъм. Вие искате лъжата, кражбата и цинизма
да я виждаме и да мълчим. Факти във вид на въпроси. Кой превозва пътници? Кой храни
училища, болници и Социални грижи? Кой извършва сметосъбирането? Кои извършват
строителство и в полза на кои? Кой реставрира влиянието на една групировка, каква е
зависимостта ви? Кой иска да придобие терена на Военна болница? Кой извършва
политически уволнения през 2017 и 2018 година? Кой назначава директори на болница,
единия от които е на 9-то място в листата за кандидати на общински съветници и след това
иска да го прехвърли като ангажимент на други? Втория е номиниран от сестрата на вашия
председател и на база на телефонно обаждане ни го лансирахте, а третата е кадър на
председателя на ОбС. Не се явява на работа, пере в Стара Загора, вози на цените на
таксиметровите услуги в гр. Дупница и го приема като реформа. Кой достави вишка на
община Дупница и на каква цена? Къде са паветата от улица „Велико Търново“ на обща площ
2000 кв.м? Някой да не се опита да ме апострофира и да каже, че те са в ж.к. Кой прави
ремонта на Гимназията? Водопровода в Мърджина, за протокола за тези които не знаят
Мърджина е от градинката „Левски“ към „Отец Паисий“ училището на г-жа Инкьова долу до
под Гарата. Това е кв. Мърджина, г-н Чимев. Кой прави зимното почистване? Кой кърпи
Дупница в определена част по отношение на дупките на асфалта? Как се избра фирма за
вертикално строителство и хоризонтално в това число и по какви критерии? И може ли
критерия седалище на фирмата и съпруга или може ли критерия седалище на фирмата и
връзка с групировка да бъде критерий? Колко директора на общински дружества живеят във
входа на Чимев?
Сега. Запомнете думата „сега“, апелирам към всички. Ние сме нотарият, който
узаконява определени действия и решения. Братята не си позволяваха такова поведение.
Обръщам се към свободните, отговорните и независимите. Не ви ли боли? Не ни ли е гадно?
Вярно, че има общ. съветници на хранилка. Чрез фирми в които работят и получават поръчки.
Вярно, че има общ. съветници, които изпълняват поръчки като подизпълнители. Други ни
учат на танци и за нова получават хонорари. До там се стигна уважаеми колеги, че кандидат
за общ. съветник от листата на ГЕРБ потърси моето съдействие за това, че е възнаграден с
малка обществена поръчка за ремонт на да го кръстя детска площадка. Той е предложил
фирмата за изпълнение и е трябвало да бъде стимулиран. Само, че фирмата взела, че го
излъгала и той дойде да търси съвет от мен как да си събере парите.
Кое днес е реално? Това което ако махнем розовите очила на Чимев виждаме или това
което ежедневно срещаме? И тъй като на тържествената сесия чух страхотни декларации и
страхотен патос ще си позволя да ви кажа следното нещо. Здравеопазването в нашия град е в
тежък колапс, тотално тежък колапс. Думата колапс аз като лекар знам какво е значението.
Това е увертюрата на комата. Образование. Ще попитам в каква кондиция се намира
образованието ерудита Милев. Улици, лунен пейзаж. Спорт. Държа д а сваля очилата и да ви
кажа. Посещаване на среща на Ливърпул.

4

На дневен ред уважаеми колеги преди летния сезон поставих темата за оставка на зам.
Кмета по социална и друга там дейност. Тя стои на дневен ред. Знаете, че с някои от групите
съм направил среща. Аз твърдя, че бутафорен тип поведение в залата и съответно в сградата
никой не трябва да адмирира. Ще инициирам поредица от срещи, а в общи линии знаете, че го
правиме в момента, за отказ от нотариална заверка на схемите на ГЕРБ.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Соколов.
Постъпило е питане от група общински съветници към г-н Чимев, от г-жа Лорета
Николова, Ивайло Шаламанов и Спас Андреев. Така, че г-н Шаламанов, ще поставите ли
въпроса тъй като заявявате, че искате устен и писмен отговор. Моля на микрофона.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
Получихме отговора писмено, прочетох го, в момента само аз присъствам от групата.
Като цяло отговора ни удовлетворява. Надявам се, че в близко бъдеще това, което сте
вписали, че в периферията, а именно селата ще има в и к ще имат спечелени проекти и ще има
подмяна на мрежата, се надяваме това да бъде в най-скоро време, защото сигналите от
гражданите на Дупница и на селата са доста. Надяваме се по-скоро и по-бързо да се
възстанови в и к мрежата на Дупница.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Шаламанов. Разбрах, че сте доволен от отговора.
Така, че преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от Олга
Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отпускане на
временен безлихвен заем, сключване на Анекс към договор за наем и промяна на
възнаграждението на управителя на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр. Дупница. / вх.№ 519/
21.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Станкев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Георгиев, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Г-н Кмет.
Колеги.
Обстойно обсъдихме тази докладна и от групата на ОДБ нямаме претенции към първа
и втора точка. Нашите притеснения са по скоро в трета точка, промяна възнаграждението на
управителя. Аз мисля, че на предна сесия, когато обсъждахме заплатата на управителя на
„Ученическо хранене“. Това предложение се доближава до заплатата на управителя на
„Ученическо хранене“ и на ГУМ. Дружеството е ново и ние не можем да имаме каквото и да
била фокус върху управлението на управителя. Само, че аз за себе си не съм убеден, че той
трябва да получава възнаграждение, което получава управителката на ГУМ и управителката
на „Ученическо хранене“. За мен тези две дами работят. ГУМ генерира печалба, „Ученическо
хранене“ при условията които е поставена, имам предвид цената на купоните, също според
мен прави чудеса от храброст. За това г-н Председател ви предлагам трета точка да отпадне, а
именно да се организира дебат за всички управители. Това става въпрос и за управителя на В
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и К и за управителя на болницата. Акцентирам и върху едно друго нещо. Доста трудно се
избра управител на това дружество, за управител на „Ученическо хранене“ имаше само 1
кандидат, беше допуснат. Не е ли време да помислим за заплатата на тези управители, защото
каквото и да си говорим това е един основен критерий за явяване на конкурс. Това ми е
предложението т. 3 да отпадне, за сега. Процедурно предложение да отпадне. Съвсем
добронамерено, предполагам всички ме разбирате и да обсъдим на всички управители
заплатите. На един по-късен етап, когато вие прецените.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Георгиев.
Постъпи процедурно предложение от г-н Георгиев за отпадане на т. 3 от решението
на докладна № 519.
Който е „за“ предложението на г-н Георгиев да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
Тъй като при преброяването не е сигурно, нека да повторим гласуването. Правя
процедурно предложение.
Който е „за“ предложението на г-н Георгиев да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

14
9
1

Приема се процедурното предложение на г-н Георгиев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
След отпадането на тази точка смятам, че докладната ще се приеме. Мен ме
интересува сега всичко това се развива, прощавайте, че просто нямам представа. В района на
сегашната автогара има други помещения освен тези на Ивкони предполагам за тези за които
става въпрос, за чакалня и така, така нататък, сигурно някакви нови помещения са
договорени. Става въпрос за изграждане на 2 бр. навеси. Нови ли ще са или от тия ще се
вземат. Обособяване на оборудвани с навесни сектори за спиране на пристигащи автобуси.
Просто малко по-голяма информация ако може някой да ни даде по това което предстои,
защото то предстои доста работа. Ако се свърши и тръгне това дружество, аз специално бих
гласувал каквато и да е сума предложена от съответната комисия, но за сега правилно отпадна
тази точка. Това са ми въпросите.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пехливански. Г-жа Спасова, заповядайте за отговор на поставените
въпроси от г-н Пехливански.
Г-ЖА МАЯ СПАСОВА – дир.дирекция:
Добър ден на всички.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми общински съветници.
Уважаеми гости.
Това което мога да ви кажа е по отношение на докладната записка, която в момента
разглеждате е, че там са посочени всички изисквания на които трябва да отговаря една
автогара, която кандидатства за категоризация. Към момента „ДУПНИЦАТРАНС“ е подало
заявление към Автомобилна администрация и за да бъде извършена категоризация на
Автогара Дупница. Автогарите се разделят на 3 категории и към момента автогара Дупница
може да кандидатства към най-ниската категория, защото там са най-занижени условията. Но
наистина за да бъде подобрена категорията е необходимо да бъдат изпълнени още доста
условия за, които се има в предвид, че трябва да бъде отпуснат този временен безлихвен
заем.
/въпрос от залата/
Значи територията на която се намира автогарата, да поясня за общ. съветници, които
не са на ясно разбира се. Асфалтовата настилка е собственост на община Дупница. Това е
територията която е отдадена под наем на „ДУПНИЦАТРАНС“ за места за паркиране на
автобусите и разполагане на секторите.
Сградата в която се помещават помещенията на автогарата тя е на НКЖИ.
„Дупницатранс“ както казвате, че управителя не работи всъщност работи, тъй като е
кандидатствал по всички тия процедури, за да може да спечели помещенията и Дупница да
има автогара.
/ г-н Соколов – общ.съветник: В какво се изразява работата на този управител…?/
Вие си дайте сами сметка работата на един управител в какво се изразява.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жа Спасова.
Други колеги?
Може ли от микрофона г-н Соколов.
Инж. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
В обосновката на самата докладна д-р Соколов подробно е описано дейността на
управителя и на дружеството.
Предполагам е пред вас. На него са му вменени всички ангажименти по
обособяването, категоризиране..на автогара Дупница. Всички дейности във връзка с
изграждащия се в момента проект по „Интегриран градски транспорт“ обособяването на
новата автобусна линия е ангажимент на управителя т.е на самото дружество
„Дупницатранс“.
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Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Това, което е в докладната предполагам всички сме го изчели касае дейността, която
ще бъде развивана когато фирмата работи.
Реално в момента сме направили постъпки за определяне на процедура и нищо
повече.
Аз казвам така ако дейността г-н Чимев започна март месец…нека е април, значи ли
че ще получиме за 6-7 месеца хонорар 7 000 лв. за едно заявление? Това означава, че сме
много евтини на триците…или обратно?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Соколов.
Колеги други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6, т.10 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС
прие

РЕШЕНИЕ
№ 147
1. Отпуска временен безлихвен заем в размер до 20 000 (двадесет хиляди) лева от
бюджета на Община Дупница за осъществяване на дейността на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД.
2. Приема решение с което дава съгласие за сключване на анекс към договор за наем
№ ТД-000707/23.07.2018 г., с който анекс Община Дупница като наемодател да освободи
“ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД като наемател от заплащането на наемните вноски за ползвания
от дружеството недвижим имот – терен с площ от 1948 кв.м. – за престой и паркиране на
автобуси на автогара гр.Дупница, за срок от 1 една година.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост, находящ се в с. Крайници. /вх. № 572/16.10.2018 г./
Колеги,нека чуем становището на комисиите.
Икономическа комисия. Положително.
Благодаря.
Комисия по ТСУ. Положително.
Благодаря.
Имате възможност за изказване по докладната. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
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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. 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
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за

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

24
няма
няма

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

РЕШЕНИЕ
№ 148
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т. А „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
„Самостоятелен обект с идентификатор 39339.502.185.6.7 /землище тридесет и девет
хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и две, имот сто осемдесет и
пет, сграда шест, самостоятелен обект седем/ село Крайници, Община Дупница, Област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 3005-57 от 30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
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адрес на имота: село Крайници, етаж 0 /нула/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6
/шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.502.185/землище тридесет и
девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и две, имот сто
осемдесет и пет/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект, брой нива на обекта: 1
/едно/, площ: 26 кв. м /двадесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: съответните
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор
39339.502.141.15.7 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален
район петстотин и две, имот сто четиридесет и едно, сграда петнадесет, самостоятелен обект
седем/, съгласно скица на самостоятелен обект в сграда № 15-666038/17.09.2018 г., издадена
от АГКК. Имотът е публична общинска собственост, съгласно АОС № 4495/16.02.2016 г.”
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем на самостоятелен
обект с идентификатор 39339.502.185.6.7 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет
и девет, кадастрален район петстотин и две, имот сто осемдесет и пет, сграда шест,
самостоятелен обект седем/ село Крайници, Община Дупница, Област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-57 от
30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на
имота: село Крайници, етаж 0 /нула/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6 /шест/,
разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.502.185/землище тридесет и девет
хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и две, имот сто осемдесет и
пет/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ:
26 кв. м /двадесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор 39339.502.141.15.7
/землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и
две, имот сто четиридесет и едно, сграда петнадесет, самостоятелен обект седем/, съгласно
скица на самостоятелен обект в сграда № 15-666038/17.09.2018 г., издадена от АГКК. Имотът
е публична общинска собственост, съгласно АОС № 4495/16.02.2016 г. и се отдава под наем
при следните условия:
2.1. вид на търга – публичен търг с явно наддаване;
2.2. начална наемна цена – 52.00 лв. /петдесет и два лева/ месечно без ДДС;
2.3. депозит за участие – 10.40 лв. /десет лева и 40 стотинки/, представляващ 20% от
началната наемна цена;
2.4. стъпка за наддаване – 6.00 лв.;
2.5. срок, за който се отдава имота - 10 /десет/ години.
3. Условията на търга, както и тръжните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Денис Василев
Димитров. /вх. № 574/16.10.2018 г./
Колеги,нека чуем становището на здравната комисия.
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Положително.
Благодаря г-н Георгиев.
Имате възможност за изказване по докладната. Няма желаещи.
Няма такива.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 149
1. Общински съвет - Дупница дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет на
Република България предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване на Денис Василев Димитров, роден на 13.10.2000 год., с
постоянен адрес Община Дупница, с. Яхиново, ул. “Опълченска” № 6.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Общината да окомплектова цялата
административна преписка по случая и да я изпрати по компетентност на Национален
осигурителен институт – Централно управление, Дирекция „Пенсии”, с адрес: гр. София,
бул. „Александър Стамболийски” № 62-64.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на годишен план за работа по приватизация за 2018 г. и
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот.
/вх. №
575/16.10.2018 г./
Колеги,нека чуем становището на комисиите.
Икономическа комисия. Положително.
Благодаря.
Комисия по ТСУ. Г-н Пилев заповядайте.
АРХ.АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Искам да поясня понятието приемане на план за приватизация. Трябва да стане ясно,
че става въпрос за приватизация на сграда, която се намира на територията на бившата
Тютюнева промишленост в ляво от административната сграда.тъй като е производствена
нямаме право по закон да предоставяме чрез търг или купувачи а трябва да мине по закона за
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приватизацията. Затова се открива тази процедура, действително малко тромава, но това е
единственият законов начин.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Имате възможност за изказване по докладната. 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
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

23
1
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.6, ал.2
ЗПСК и чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 150
1.Общински съвет-Дупница приема Годишен план за работа по приватизация за
2018г., съгласно Приложение №1.
2. Общински съвет-Дупница открива процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се
използва за стопански цели /склад/, представляващ :
„Сграда с идентификатор 68789.602.68.1 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот шестдесет и осем,
сграда едно/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004год.на Изпълнителния
директор на АГКК, адрес на сградата:град Дупница, ул.”Яхинско шосе”№1 /едно/, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.602.68/землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот шестдесет
и осем/, застроена площ: 1790 кв.м./хиляда седемстотин и деветдесет квадратни метра/, брой
етажи 7 /седем/, предназначение: промишлена сграда, представляваща съгласно
Постановление за възлагане: Масивна седеметажна сграда, железобетонна конструкция
„Склад за тютюн Б-4”, с идентификатор по кадастрална карта 68789.602.68.1 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и
две, имот шестдесет и осем, сграда едно/, със застроена площ от 1875 кв.м. /хиляда
осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 13125 кв.м.
/тринадесет хиляди сто двадесет и пет квадратни метра/ по Нотариален акт №82, том II,
рег.№2420, издаден от нотариус Сийка Милева, а по кадастралната скица със застроена площ
от 1790 кв.м.,находящ се в поземлен имот с идентификатор 68789.602.68, в квартал Северна
индустриална зона на гр.Дупница, ул.”Яхинско шосе”№1”, частна общинска собственост
съгласно Акт за частна общинска собственост №4632 от 05.10.2016г., вписан с вх.рег.№4652
от 11.10.2016г., Акт №129, том 1, дело №2513 на Служба по вписванията гр.Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да възложи дейностите по изготвянето
на правен анализ и приватизационна оценка на имота, описан в т.2 от настоящото решение,
по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне
трасето на „Външно електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско
напрежение” за присъединяване поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр.
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Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на
града през имоти, собственост на Община Дупница. /вх. № 579/17.10.2018 г./
Колеги,нека чуем становището на комисиите.
Комисия по ТСУ. Г-н Пилев заповядайте.
Положително. Благодаря.
Имате възможност за изказване по докладната. 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
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона
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за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 151
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), предлагам Общински съвет – Дупница да вземе
следното
І. Общински съвет –Дупница одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за определяне трасето на елементи на техническата инфраструктура през
поземлен имот с идентификатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница, с начин на трайно
ползване за селскостопански път-публична общинска собственост.
ІІ. Общински съвет-Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
линейните обекти на техническата инфраструктура-нова кабелена линия НН през поземлен
имот с идентификатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница, с начин на трайно ползване за
селскостопански път-публична общинска собственост до поземлен имот с идентификатор
68789.552.4 по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, местност „Лъката”, собственост на
Красимир Йосифов Чалев.
ІІІ. Общински съвет –Дупница разрешава на Красимир Йосифов Чалев, с адрес за
коренспонденция гр. Дупница, ул. «Мадара» № 6, община Дупница, област Кюстендил,
собственик съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, том І,
рег. № 409, дело № 11/23.01.2018год., вписан от Служба по виписванията с Акт № 117, том 1,
вх. рег. № 180, дело № 52/23.01.2018 год. на поземлен имот с идентификатор 68789.552.4 по
кадастралната карта (КК) на гр. Дупница местност “Лъката”, да възложи изработването на
проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план(ПП), с цел определяне
трасето на „Външно електрозахранване-Ниско напрежение” за присъединяване на обект:
„Открит паркинг с капацитет до 100 паркоместа - автокъща” в поземлен имот с
идентификатор 68789.552.4 по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, местност „Лъката”
през имот –публична общинска собственост.
С проекта да бъдат определени сервитутни ивици, представляващи част от
поземления имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за които с
нормативен акт ще бъдат въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на
поземления имот.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ и изискванията
на Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал.
2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план - 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 № 87727.20.20 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница,
м.„Червенобрежки път”. /вх. № 580/18.10.2018 г./
Колеги,нека чуем становището на комисията.
Комисия по ТСУ. Г-н Пилев заповядайте.
Положително. Благодаря.
Имате възможност за изказване по докладната. 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
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Резултата от гласуването е:
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,
чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 152
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 промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с
идентификатор № 87727.20.20 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м. «Червенобрежки път»,
за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) за разширение на обект: «Учебен полигон за подготовка на водачи на
МПС, учебен кабинет, офис и паркинг» в поземлен имот с идентификатор № 87727.20.28 по
КК на с. Яхиново, с допълнителна площ – имот с идентификатор 87727.20.20, собственост на
възложителите.
2.Разрешава на Григор Славев Купандолски, собственник и Тодор Атанасов Тодоров
да възложат изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 87727.20.20 по
КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Червенображки път ”.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“ВиК-Дупница” ЕООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за
процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно 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 № 04220.12.84 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница,
м.„Фандъклъка”. /вх. № 581/18.10.2018 г./
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Колеги,нека чуем становището на комисията.
Комисия по ТСУ. Г-н Пилев заповядайте.
Положително. Благодаря.
Имате възможност за изказване по докладната.
Г-н Георгиев заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
Г-н кмете,
Колеги.
Аз ще подкрепя тази докладна притеснява ме следния факт. Градоустройствен
план…туризъм..адмирирам го.в крайна сметка се оказва, че в землището на с. Бистрица под
селото е един от най-хубавите паркове в България парк „Рила“ автокъща…ще подкрепя, но
ще ви моля за строго следене по повод изграждането…не знам какво да си мисля.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Други изказвания?
Г-жа Петкова, заповядайте.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – гл.архитект:
Специално този имот се намира точно до стопанския двор на селото и е предвиден в
проекта за общия устройствен план за зона с предимно производствени функции.
Така, че няма как да ограничиме…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Петкова.
Имате възможност за изказване по докладната. 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

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

отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
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. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,
чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 153
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 № 04220.12.84 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м.„Фандъклъка”, за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за
опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на
обект с обществено-обслужващо предназначение – „Автокъща и сграда за ремонт и
обслужване на транспортни средства”.
2.Разрешава на Асен Емилов Дерменджиев и Валерии Емилов Дерменджиев,
собственици, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит на
основание възстановена собственост по ЗСПЗЗ, правоприемство по наследство и спогодба по
съдебна делба по чл. 234 ГПК - констативен № 15, том I, рег.№ 0284, дело № 11 от
09.02.2017 година, вписан в Службата по вписванията при ДРС с Акт № 39, том 2 ,
вх.рег. № 374, дело № 121 от 09.02.2017 год. на поземлен имот с идентификатор №
04220.12.80 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м.„ Фандъклъка”, да възложат
изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на
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поземлен имот с идентификатор 04220.12.84 по КК на с. Бистрица, съответстващ на обхвата
и съдържанието на одобреното задание.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, проекта да бъде придружен с план-схема за
водоснабдяване, план-схема за ел. захранване и комуникационно-транспортен план на
поземления имот.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция-Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ “БТК”АД,
“Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в Община Дупница за
процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал.
2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Последната докладна записка е извънредна . Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Внасяне на предложение до Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на дете без право на наследствена
пенсия от починал родител. /вх. № 592/23.10.2018 г./
Докладната не е разглеждана на комисии, така че нека гласуваме допуск.
Който е „за“ да бъде разгледана , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

Приема се.
Имате възможност за изказване по докладната. Няма желаещи.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 154
1. Общински съвет - Дупница дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет на
Република България предложение за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване на Валентин Стефанов Кирилов, роден на 08.01.2014 год.,
с постоянен адрес Област Кюстендил, Община Дупница, гр. Дупница, ж.к. “Бистрица” № 65,
ет.1, ап. 2.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Общината да окомплектова цялата
административна преписка по случая и да я изпрати по компетентност на Национален
осигурителен институт – Централно управление, Дирекция „Пенсии”, с адрес: гр. София,
бул. „Александър Стамболийски” № 62-64.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 10.50 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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