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ПРОТОКОЛ
№ 16
Днес 28.11.2014 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе XVІ-то
редовно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 33 общински съветници.
Заседанието бе открито от зам. Председателя на Об.С – г-жа Силвия Овчарченска в
10.10 часа.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 33 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам XVІ - то редовно заседание за 2014 година на
Общински съвет Дупница.
В ОбС Дупница са постъпили два Дневни реда за провеждане на днешното заседание
№ 640/20.11.2014 г. и № 642/20.11.2014 г.
Гласуваме дневните редове по времето и по начина на тяхното постъпване
Първо е постъпил Дневния ред с вх. № 640/20.11.2014 г., който съдържа 41 докладни
записки.
Който е съгласен днешното заседание да бъде проведено съгласно този дневен ред,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

Приема се първия дневен ред с вх. № 640/20.11.2014 г.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Матей Попниколов – общински съветник, относно Вземане на
решение за провеждане на заседанията на Общински съвет Дупница в Заседателната зала
в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, партерен етаж.
/вх. №
636/19.11.2014г./
2. Докладна записка от Матей Попниколов – общински съветник, относно Избиране на
Председател на Общински съвет Дупница. /вх. № 637/19.11.2014г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване по съществуващи улици на водопроводно отклонение с дължина
147.20 м за присъединяване на строеж “Преустройство на сграда на основното
застрояване с производствено предназначение (сграда с идентификатор
68789.609.66.1 по КК) в “Производствен цех за технологично оборудване”, изградена в
урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-за производство, кв. 301 по регулационния план на
гр. Дупница, одобрен със Заповед № 1837/24.03.1958 г. на зам. министъра на
Министерството на Комуналното стопанство и благоустройство, изменен със Заповед №
189/27.02.2006 г. на Кмета на община Дупница, с административен адрес: гр. Дупница, ул.
“Индустриална” № 1, от съществуваща ВиК мрежа на ул. “Никола Малашевски” до до
границата на собственост. /вх. № 566/14.10.2014г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промени в
Закона за автомобилните превози обнародван, ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр.
60 от 22.07.2014 г. /вх. № 569/14.10.2014г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за безвъзмездно прехвърляне на новообразуваните общински поземлени
имоти в собственост на държавата, които се засягат националния инфраструктурен обект:
АМ:Струма” Лот 1 “Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000. /вх. №
591/31.10.2014г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за определяне
на трасето на разпределителен газопровод, преминаващ през поземлен имот с
идентификатор 87727.16.156 по КК на с. Яхиново-селскостопански горски, ведомствен
път – публична общинска собственост, за присъединяване на обект: “Производствена
сграда за мазилки”, разположена в поземлен имот с идентификатор 87727.16.353 по КК на
с. Яхиново, одобрена със Заповед № 300-5-58/05.08.2004 год. на ИД на АГКК, като
съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал.
6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), допуснат за изработване с Решение № 72
от Протокол № 9 от заседание на ОбС – Дупница от 16.05.2014 г. /вх. № 592/03.11.2014г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на т.1 от Решение №188/11.12.2008г., взето по Протокол №10/30.09.2010 г. и изменено с
Решение №77/16.05.2014 г. по Протокол №9/16.05.2014 г. на Общински съвет Дупница.
/вх. № 595/06.11.2014г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изграждане на нови кабелни линии Средно и Ниско напрежение по улица – публична
общинска собственост, с цел изместване на Трансформаторен пост “Спортна зала”. /вх. №
596/06.11.2014г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 597/06.11.2014г./
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10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 598/06.11.2014г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
кандидатстване за финансиране от ПУДООС. /вх. № 599/07.11.2014г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 604/13.11.2014г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на т. 1.1 и т. 1.2 Решение 144/05.09.2014 г. от Протокол 13/05.09.2014 г. /вх. №
605/13.11.2014г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 608/18.11.2014г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 609/18.11.2014г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 610/18.11.2014г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 019047 в землището
на с. Крайни дол, Община Дупница. /вх. № 611/19.11.2014г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 019045 в землището
на с. Крайни дол, Община Дупница. /вх. № 612/19.11.2014г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 018062 в землището
на с. Крайни дол, Община Дупница. /вх. № 613/19.11.2014г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с № 68789.318.11 в землището на
гр. Дупница, м. Балановски рид. /вх. № 614/19.11.2014г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 000690 в землището
на с. Дяково, Община Дупница, м. Крич. /вх. № 615/19.11.2014г./
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22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) по чл. 110,
ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обхват: улица с осови точки №№
43-42-42а по регулационния план на с. Джерман, община Дупница. /вх. №
616/19.11.2014г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 045026 в землището
на с. Делян, Община Дупница. /вх. № 617/19.11.2014г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на кадастралната карта на с. Самораново, община Дупница, в обхват: поземлен
имот № 65245.3.472-публична общинска собственост /вх. № 618/19.11.2014г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и даване на съгласие за
получаване на кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България –
“ФЛАГ” ЕАД, за възстановяване към МРР, като управляващ орган на Оперативна
програма “Регионално развитие” на наложени финансови корекции по проект:
“Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на
община Дупница” по Договор BG161РО001/2.1-02/2007/028 финансиран от Оперативна
програма “Регионално развитие”. /вх. № 619/19.11.2014г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за опрощаване на задължения на община Дупница към “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 620/19.11.2014г./
27. 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 №
68789.552.42, местност „Лъката” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със
Заповед № КД-14-10-116/25.05.2010 год. на Началник СГКК-Кюстендил. /вх. №
621/19.11.2014г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.13 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 67,14 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2. /вх. № 622/19.11.2014г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.14 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 37,36 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 623/19.11.2014г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.15 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 20,95 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 624/19.11.2014г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.16 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 24,09 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 625/19.11.2014г./
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32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.17 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 103,55 кв.м, с адрес гр.Дупница,
ул. ”Солун” №4, ет.2 /вх. № 626/19.11.2014г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.18 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 32,27 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 627/19.11.2014г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.19 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 8,23 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 628/19.11.2014г./
35. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.20 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 10,06 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 629/19.11.2014г./
36. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.21 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 28,67 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 630/19.11.2014г./
37. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.22 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 29,66 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 631/19.11.2014г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.23 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 14,76 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 632/19.11.2014г./
39. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.24 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 37,00 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 633/19.11.2014г./
40. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.25 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 14,20 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 634/19.11.2014г./
41. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.26 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 12,72 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 635/19.11.2014г./
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Има постъпило предложение от г-н Чимев за допълване на дневния ред с 4 извънредни
докладни. Това са докладните с вх. № 644, 645, 646 и 651. Четири допълнителни извънредни
докладни, които Вие сте получили когато сте заели местата си в залата. Имате ги пред Вас.
Имате думата за изказвания във връзка с извънредните докладни по така направеното
предложение от г-н Чимев. Няма.

5

Моля да гласуваме предложението на г-н Чимев, тези 4 докладни да бъдат включени
към дневния ред, като така дневния ред ще стане 45 точки за днес.
Който е съгласен тези 4 докладни да бъдат включени като извънредни в дневния ред,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се.
Има още едно предложение от Илиянка Пилева за допълнение на дневния ред на
заседанието. Докладна записка, която Вие също сте получили с вх. № 652, която да бъде
включена като последна точка от дневния ред. Т.е. това ще бъде 46 точка в дневният ред.
Имате думата за изказвания. Няма.
Който е съгласен предложената докладна от Илиянка Пилева да влезе като последна
точка от дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се.
Сега гласуваме целия дневен ред. Така дневния ред става от 46 точки.
Който е “за” да работим по този дневен ред на днешното заседание, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Матей Попниколов – общински съветник, относно Вземане на
решение за провеждане на заседанията на Общински съвет Дупница в Заседателната зала
в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, партерен етаж.
/вх. №
636/19.11.2014г./
2. Докладна записка от Матей Попниколов – общински съветник, относно Избиране на
Председател на Общински съвет Дупница. /вх. № 637/19.11.2014г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване по съществуващи улици на водопроводно отклонение с дължина
147.20 м за присъединяване на строеж “Преустройство на сграда на основното
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застрояване с производствено предназначение (сграда с идентификатор
68789.609.66.1 по КК) в “Производствен цех за технологично оборудване”, изградена в
урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-за производство, кв. 301 по регулационния план на
гр. Дупница, одобрен със Заповед № 1837/24.03.1958 г. на зам. министъра на
Министерството на Комуналното стопанство и благоустройство, изменен със Заповед №
189/27.02.2006 г. на Кмета на община Дупница, с административен адрес: гр. Дупница, ул.
“Индустриална” № 1, от съществуваща ВиК мрежа на ул. “Никола Малашевски” до до
границата на собственост. /вх. № 566/14.10.2014г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промени в
Закона за автомобилните превози обнародван, ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр.
60 от 22.07.2014 г. /вх. № 569/14.10.2014г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за безвъзмездно прехвърляне на новообразуваните общински поземлени
имоти в собственост на държавата, които се засягат националния инфраструктурен обект:
АМ:Струма” Лот 1 “Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000. /вх. №
591/31.10.2014г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за определяне
на трасето на разпределителен газопровод, преминаващ през поземлен имот с
идентификатор 87727.16.156 по КК на с. Яхиново-селскостопански горски, ведомствен
път – публична общинска собственост, за присъединяване на обект: “Производствена
сграда за мазилки”, разположена в поземлен имот с идентификатор 87727.16.353 по КК на
с. Яхиново, одобрена със Заповед № 300-5-58/05.08.2004 год. на ИД на АГКК, като
съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал.
6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), допуснат за изработване с Решение № 72
от Протокол № 9 от заседание на ОбС – Дупница от 16.05.2014 г. /вх. № 592/03.11.2014г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на т.1 от Решение №188/11.12.2008г., взето по Протокол №10/30.09.2010 г. и изменено с
Решение №77/16.05.2014 г. по Протокол №9/16.05.2014 г. на Общински съвет Дупница.
/вх. № 595/06.11.2014г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изграждане на нови кабелни линии Средно и Ниско напрежение по улица – публична
общинска собственост, с цел изместване на Трансформаторен пост “Спортна зала”. /вх. №
596/06.11.2014г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 597/06.11.2014г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 598/06.11.2014г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
кандидатстване за финансиране от ПУДООС. /вх. № 599/07.11.2014г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 604/13.11.2014г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на т. 1.1 и т. 1.2 Решение 144/05.09.2014 г. от Протокол 13/05.09.2014 г. /вх. №
605/13.11.2014г./
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14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 608/18.11.2014г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 609/18.11.2014г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх.
№ 610/18.11.2014г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 019047 в землището
на с. Крайни дол, Община Дупница. /вх. № 611/19.11.2014г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 019045 в землището
на с. Крайни дол, Община Дупница. /вх. № 612/19.11.2014г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 018062 в землището
на с. Крайни дол, Община Дупница. /вх. № 613/19.11.2014г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с № 68789.318.11 в землището на
гр. Дупница, м. Балановски рид. /вх. № 614/19.11.2014г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 000690 в землището
на с. Дяково, Община Дупница, м. Крич. /вх. № 615/19.11.2014г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) по чл. 110,
ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обхват: улица с осови точки №№
43-42-42а по регулационния план на с. Джерман, община Дупница. /вх. №
616/19.11.2014г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията си по § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 045026 в землището
на с. Делян, Община Дупница. /вх. № 617/19.11.2014г./

8

24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на кадастралната карта на с. Самораново, община Дупница, в обхват: поземлен
имот № 65245.3.472-публична общинска собственост /вх. № 618/19.11.2014г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и даване на съгласие за
получаване на кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България –
“ФЛАГ” ЕАД, за възстановяване към МРР, като управляващ орган на Оперативна
програма “Регионално развитие” на наложени финансови корекции по проект:
“Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на
община Дупница” по Договор BG161РО001/2.1-02/2007/028 финансиран от Оперативна
програма “Регионално развитие”. /вх. № 619/19.11.2014г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за опрощаване на задължения на община Дупница към “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 620/19.11.2014г./
27. 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 №
68789.552.42, местност „Лъката” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със
Заповед № КД-14-10-116/25.05.2010 год. на Началник СГКК-Кюстендил. /вх. №
621/19.11.2014г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.13 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 67,14 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2. /вх. № 622/19.11.2014г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.14 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 37,36 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 623/19.11.2014г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.15 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 20,95 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 624/19.11.2014г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.16 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 24,09 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 625/19.11.2014г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.17 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 103,55 кв.м, с адрес гр.Дупница,
ул. ”Солун” №4, ет.2 /вх. № 626/19.11.2014г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.18 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 32,27 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 627/19.11.2014г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.19 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 8,23 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 628/19.11.2014г./
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35. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.20 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 10,06 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 629/19.11.2014г./
36. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.21 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 28,67 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 630/19.11.2014г./
37. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.22 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 29,66 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 631/19.11.2014г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.23 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 14,76 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 632/19.11.2014г./
39. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.24 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 37,00 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 633/19.11.2014г./
40. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.25 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 14,20 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 634/19.11.2014г./
41. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.26 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 12,72 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2 /вх. № 635/19.11.2014г./
42. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.6.409 по кадастралната
карта на село Самораново, местност Плешка кория, с площ 3 496 кв.м.
/вх. №
644/24.11.2014г./
43. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.121.61 по кадастралната
карта на село Крайници, местност Таушаница, с площ 7 052 кв.м. /вх. № 645/24.11.2014г./
44. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 056071 в землището на село Грамаде, местност
Горните ливади, с площ 2.868 дка. /вх. № 646/24.11.2014г./
45. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.2.3 в землището на село
Самораново, улица “Отовица”, с площ 774 квадратни метра. /вх. № 651/26.11.2014г./
46. Докладна записка от Илиянка Пилева – общински съветник, относно Промени в състава
на постоянните комисии към Общински съвет – Дупница. /вх. № 652/26.11.2014г./
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Тъй като в ОбС Дупница има постъпило заявление от граждани, представители на
фирми наематели на общински терени в центъра на града, които искат да вземат участие в
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днешната сесия и да поставят въпросите и техните доводи за това, че павилионите не са
пречка на никого и няма основание за премахването им. Давам думата на някои от
заявителите да изкаже тяхното становище и тяхното мнение.
Наемател на търговски обект:
Добър ден.
Както всички знаете напоследък започнаха да се връчват на някои от търговците,
наематели на общински терени заповеди за премахване на техните обекти. Според новия план
за реконструкция, всички знаем, че е решено да има някаква вип зона в която не трябва да има
преместваеми обекти, а в първа зона да бъдат типовите преместваеми обекти. Така, че доста
от нас са засегнати. Това са по 15 фирми, които нямат никакви идеи за бъдеще от тук нататък.
Най-малко двайсетина семейства са засегнати, така че ние всички сме тук за да Ви помолим
да не ни буквално затваряте, защото с това затваряне и премахване на тези обекти се
премахват дребни частни фирми, дребни търговци и семейни фирми които нямат никакво
друго препитание и фактически се изгарят някакви фирми които съществуват в това пазарно
стопанство в продължение на години, оцелели са, а сега просто с един административен акт
тези оцелели фирми в пазарното стопанство се унищожават просто ей така. Да напълно
разбираемо е, че договорите са завършили, но ние все пак мислим, че трябваше да ни бъде
казано какво ще става с нас, каква ще бъде тази стратегия, евентуално да се извади петна ли,
къде ще бъдат, какво ще става. В края на краищата ние също сме данъкоплатци, ние също сме
граждани на този град, също искаме и имаме право да живеем, да се храним и да имаме
някакви доходи. В настоящия момент разбира се, че всички милиони средства, които
постъпват от Европейския съюз са толкова грамадни и несравними с нашите евентуални
такси, доходи които плащаме в община или в държавата, но това означава ли, че дребния
бизнес трябва да бъде съсипан само защото в момента има европейски средства. Да, те също
дават доходи и прехранването на голяма част от населението в Дупница и без тях сме за
никъде в момента в България в тая криза, но ние също сме хора на този град и отделно на
всичко това може би сме от най бизнесите които са най на светло.
Всички партии на всякакво ниво и на предизборни митинги се обещава, че ще се
подкрепя дребния бизнес, че трябва да се развива, че ще се полагат средства, хвърлят се маса
пари за събуждане на българина дет казват всички, че бил заспал от 600 години и какви ли не
организации само за предприемачеството да тръгне. Е то е тръгнало, ние сме тръгнали, ние
сме направили нещо да се изхранваме. Всичките, повечето тука сме го събирали жълти
стотинки да ги направиме тези павилиони. За мен този павилион който струва 7, 8 хиляди
лева, повярвайте ми за Вас може 8 000 лв. да са нищо, ама за мен са адски много. Аз на куп
толкова пари не съм виждал, но съм успял със заеми да го направя. Сега Вие просто ни режете
главите. Не само ни режете главите, ние не знаем от тук нататък какво ще правим. Нали
новите петна не са готови. Някой да ни каже какво става. Искаме да Ви помолиме просто ако
може да ни се даде шанс тези павилиони наистина да ги приведем във вид в какъвто Вие
желаете да бъде. Да не говоря клюки, че между хората се говори, че се подготвя евентуално да
се вкарат еднотипни павилиони, които да са на някой си, да ни ги достави тука и т.н. Ако да в
края на краищата, тъй като ние сме обречени на глад, ако тези павилиони се махнат ще
направиме каквото трябва. Ще теглиме заеми отново, макар че в момента плащаме заеми.
Какво да бъде господа. В края на краищата вип зоната за кого ще е вип? Ще идват
чежденци да видят Дупница, да видят, че сме много добре, имаме вип зона. Дали ще ги отведе
някой да видят дупките и улиците които още не са асфалтирани, калните улици. Да не
говориме, че в 21 век аз до колкото знам в Дупница има улици без канализация и то в широк
център. Подобни обекти като нашите ги има абсолютно навсякъде в Европа, в целия свят, да
не говориме в България. Пред НДК има преместваеми обекти. Вчера влязох в интернет и
извадих набързо поставяеми обекти в Европа такива туристически дестинации вацлавски
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площад същите. Аз предполагам, че и те имат вип зони, имат някакви визия за развитието. В
края на краищата ако някой има някакви визия да ни каже.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добре благодаря Ви. Ако искате останете на микрофона. Просто имаме 5 минути само
за изказването, за това исках да Ви приканя ако искате да кажете нещо което…….
Наемател на търговски обект:
Това е. В края на краищата всичко е във Вашите ръце и тука са двайсетина семейства и
15 дребни фирми за които всички сте декларирали, че ще помагате. Ние просто не искаме да
ни помагате, до сега една стотинка не сме видели от държавата да ни помага, просто не ни
унищожавайте. Това е.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това питане и същия проблем беше коментирано онзи ден с представителите които са
тук. Това което аз имам да кажа колеги. В края на м. август, по точно 28.08 тази година в тази
зала ОбС гласува Стратегия за разполагане на преместваеми обекти в Община Дупница.
Въпросното решение един вид узакони районирането на града. Това което е поставено в
момента като питане предполагам, че най-вече касае хората които държат преместваеми
обекти на така наречения стар мост, т.е. това са 7 фирми които попадат във вип зона.
Останалите ползватели които са ни Минчовия площад и срещу БТК на светофара срещу ГУМ,
там ситуацията е по-различна и мисля, че ме разбрахте. Идеята там е не да бъдат премахнати,
идеята там е да се демонтират, за да може да се изпълни проекта. Т.е. да се направи
тротоарната настилка и успоредно с това вече тече процедура за разполагане на нови, но вече
унифицирани. В първа зона в която попадат тези обекти, там е разписано площ до 10 квадрата
и указан вид от Община Дупница.
Коментарите бяха разнопосочни. Инвестиция направена, т.е. какво налага да се
подменят тези обекти. От Ваша страна напълно логичен въпрос, от страна на ОбС и общинско
ръководство с цел уеднаквяване позицията е казана. Аз няма какво да допълня. Мога да
приема всякакви аргументи стига да бъдат обосновани като разумно решение.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само ако мога да допълня. С ползвателите на преместваеми обекти в І-ва зона мисля,
че намерихме компромисен вариант или поне стигнахме до такъв. Предизвестията които
имате получени с определения срок за изместване мисля, че се разбрахме. Може да го правим
индивидуално, както подходихме миналата годи с ул. “Николаевска” при реализиране на
проекта по широк център. Т.е. не амблок, индивидуално знаете там какво говорихме. Но поважния въпрос който стои е в резултат на вече взето решение което имаме за обектите във вип
зоната.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
По Правилник нямаме право да разискваме. Продължаваме с работата си по нататък.
Тъй като по Правилник по чл. 49, ал. 7 ПП могат да правят обръщение, декларации по
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актуални въпроси, а преди заседанието г-н Павлов каза, че иска да направи такова обръщение.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстващ.
Обръщение от групата общински съветници от БСП в ОбС Дупница.
Уважаема г-жо зам. Председател на ОбС,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми жители на Община Дупница.
На 26.11.2014 г. се навършиха 100 год. от рождението на Васил Демиревски – Жерьоучастник в съпротивителното движение във Втората световна война, партизанин, командир на
тукашния отряд Коста Петров, участник във войната срещу хитлерофашизма, командир на ІІІ
гвардейски полк.
Уважаеми госпожи и господа, историческата памет следва да се пази. Историята ни
помага да вървим уверено и да пазим националния ни дух на достойна висота. Никой не може
да отрече, че личността на героите борили се срещу фашизма и всяка друга неправда стои
надпартийно, няма политически борби и не бива да бъде поставяна в зависимост от
политическите пристрастия. Ето защо днес се обръщаме към всички Вас с апел да почетем
паметта на този своеобразен символ на нашия град, едни от многото достойни българи родили
се тук и дали живота си в името на по-доброто, по-хуманното бъдеще на човечеството.
Службата на народа със себеотрицание и героизъм е заветът който Васил Демиревски ни
остави.
Уважаема г-жо зам. Председател на ОбС,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници.
Приемете чрез настоящето обръщение, покана от организационния комитет с което
най-официално Ви каним да присъствате на конференцията с която ще бъде отбелязано
тържествено 100 годишнината от рождението на Васил Демиревски – Жерьо и която ще се
проведе днес 28.11.2014 г. в залата на Военния клуб от 14.00 часа. Има личностни пред чието
дело и памет сме длъжни да бъдем единни.
Общински съветници от групата на БСП.
Благодаря Ви за вниманието.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Павлов. Преминаваме към две питания които са постъпили до кмета чрез
ОбС. Първото питане е от д-р Лорета Николова. Заповядайте д-р Николова да представите
своето питане.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Моето питане е провокирано от Жалба от жители на с. Крайници, община Дупница.
/чете питането/
Да допълня. Ако такива мерки не бъдат взети поне да бъдат взети мерки да бъде
разрушена тази бивша Спортна зала, ако няма намерение общината да я стопанисва или да я
дава на някой който да се грижи за този терен и обект, защото той е опасен за децата които
играят там често, а в близост се намира и училището на с. Крайници. Аз вчера ходих лично за
да разгледам отново обекта, защото спомените ми бяха от един излъчен репортаж по нашия
телевизионен кабел, но това все пак бяха впечатления от преди 4, 5 месеца, ако не ме лъже
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паметта и отидох лично да проверя с част от хората които са се подписали в тази Жалба, за да
видя обекта. Там нещата наистина са трагични, бих казала най-вече опасни за здравето на
хората и най-вече на децата. При всеки вятър, повей, сега и снеговалежи, отгоре вече падат
съответните плоскости отстрани, падат тухли, мазилка и сградата е изключително опасна.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря д-р Николова.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви г-жо Николова. Знаете, че въпросния обект се стопанисваше под форма
на концесия до края на 2013 год. когато с решение на ОбС беше прекратена. В началото на
2014 г. комисия от общината прие обекта. Към момента това по питането което мога да Ви
отговоря. Има заявен интерес. Въпроса е този интерес дали ще бъде през концесия, която
включва и поддържането и на самия сграден фонд или наем. Когато е наем знаете, че ползва
само спортното съоръжение, терена имам предвид. За това…….. Съблекалнята да, но тя е част
малка част от въпросния обект. За това идеята на общината е да бъде отдаден под концесия,
което е по разумния вариант, за да се вмени и стопанисване. Ако това нещо не бъде
реализирано, за мога да Ви кажа първото нещо което ще бъде направено е обезопасяване на
целия терен. Т.е. ограждане. Имайки предвид, че събарянето на една сграда е най-лесния
вариант, ама след това ако някой реши да го ползва трябва да се изгражда. За това до
решаване окончателно каква ще бъде формата на ползване, за която ОбС разбира се взима
решение и знае, обекта ще бъда ограден с цел обезопасяване.
Това е което мога да Ви отговоря, а форми други за възстановяване да кажа смело да
няма проблеми ще бъде възстановено, изградено, мисля да не го правя имайки предвид, че
трудно би се реализирало такова начинание от общината ако няма ясна идея за какво ще бъде
ползвано.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Д-р Николова, заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря за отговора, но все пак някакъв срок, нещото което ще се случи за концесия
може би ако има заявител който да заяви, както казахте че има такъв нещата да ги ускорим
като действие и с наше съдействие за да се реализират нещата колкото може по-бързо и този
обект наистина да се ремонтира и да стане привлекателен не само за хората живеещи в селото,
а и за други които биха ползвали тази база, която никак не е лоша. Или ако това във времето
не можем да кажем кога ще се случи поне за заграждението на този терен какви срокове все
пак хората трябва да имат нещо което да чуят като срок, защото казано заграждение и ако
това се случи след 2, 3 години, моето питане става абсолютно излишно.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Разумния срок е пролетта на 2015 г.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря.
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Има постъпило още едно питане от г-н Станислав Павлов във връзка с
искана информация за изпълнението на проект “Нови туристически предизвикателства в
региона Дупница – Враня – път към ново бъдеще”.
Тъй като писмения отговор на питането беше получен в администрацията на ОбС
малко преди започването на сесията. Г-н Павлов, Вие преценете дали искате да го представите
на сесията или просто да получите писмения отговор. Да, заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Питане. Няма да чета основанията съгласно Правилника и Закона, направо преминавам
с цел да спестя време. Направо преминавам към въпроса, относно изпълнението на проект
“Нови туристически предизвикателства в региона Дупница – Враня – път към ново бъдеще”
финансиран от инструмента за пред присъединителна помощ България-Сърбия на програма за
транс гранично сътрудничество 2007-2013 г.
Първо какъв е одобрения бюджет за изпълнение на проекта. Второ одобрени ли са
всички разходи извършени за изпълнение на дейностите по проекта и верифицирани ли са
всички финансово-отчетни документи. И трето, ако има не одобрени разходи свързани с
изпълнение на дейности по проекта, по какъв начин са били оправдани от страна на
изпълнителя, бенефициента.
Благодаря за вниманието.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Преди да дам думата на г-н Чимев, заповядайте да получите писмения
отговор. Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Павлов.
/чете отговора на питането/
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Павлов. Продължаваме с работата ни по дневния ред.
Първа точка от дневния ред е Докладна записка от Матей Попниколов – общински
съветник, относно Вземане на решение за провеждане на заседанията на Общински съвет
Дупница в Заседателната зала в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, партерен
етаж. /вх. № 636/19.11.2014г./
Заповядайте г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет.
Докладната е абсолютно техническа, няма да я чета с цел спестяване на време. Ще
прочета само проекта за решение.
/чете проекта за решение по докладната записка, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Дали е разглеждана докладната в постоянните комисии? Г-н Кацов.
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Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаема г-жо Председател.
Тъй като по обективни причини липсата на Председател, нямаше и председателски
съвет, който да разпредели докладните по комисии, ние се събрахме икономическата комисия
и от 41 точки в дневния ред, 34 бяха разгледани по наша преценка и тази докладна попада в
дневния ред на комисията. Ние считаме, че с оглед направения ремонт нямаме нищо против
заседанията да бъдат провеждани именно тук. Има положително становище на комисията.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г- Кацов. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
За разлика от колегите ние имаме резолирани докладни и една от докладните е тази по
която взехме отношение. То е ясно, тук комисията предлага докладната да бъде приета и
заседанията да се провеждат в нарочно определената зала за тази цел.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Пилев. Пристъпваме към гласуване на докладната. Гласуването е с
вдигане на ръка.
Който е “за” така предложеното решение на тази докладна, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 43, ал. 9 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 162
1. XVI-то редовно заседание на Общински съвет – Дупница, да се провде в
Заседателната зала, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” №1, партерен етаж.
2. Останалите заседания на Общински съвет – Дупница до 30 април 2015 г.
/включително/, да се провеждат в Заседателната зала, в сградата на Община Дупница, пл.
“Свобода” №1, партерен етаж.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към точка две от дневния ред. Докладна записка от Матей Попниколов –
общински съветник, относно Избиране на Председател на Общински съвет Дупница. /вх. №
637/19.11.2014г./
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Заповядайте г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет.
/чете проекта за решение към докладната записка, приложена към протокола/
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Попниколов. Разглеждана ли е докладната в ПК? Ако е разглеждана,
моля председателите да дадат своето становище. Г-н Пилев заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Докладната е разглеждана и естествения отговор е че е нормално да си изберем
председател.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Аз споменах, че икономическа комисия акцентира върху 34 точки, които наистина в
тях има икономически аспект. Тука нуждата от докладната е обективна. Така, че няма
причина да има различно становище и нашата комисия. Положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към разглеждане на докладната. Имате думата за изказвания. Ами аз
питам разглеждана ли е? Заповядайте г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Два пъти ни пропускате. Нашата комисия също има положително отношение и
предлага да бъде приета.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. За изказване по докладната.
Заповядайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо Председателстващ,
Уважаеми г-н Кмет,
Колеги и колежки.
Няколко пъти аз като Председател на групата на ПП ГЕРБ ставах на този микрофон да
кажа нашето становище, че няма да участваме в избора на Председател. Този път, въпреки, че
след всяко мое изказване всички ме питаха несериозно ли е отношението, защо се дърпаме и
т.н. Нашите симпатизанти също държат да номинираме наш представител. Този път всички
може би от пресата, от медиите знаете, че ние ще номинираме наш представител и това ще
бъде, аз просто ще го обявя сега като официална номинация. Това е д-р Матей Попниколов.
Защо д-л Попниколов? Защо има опит, бил е такъв, наясно е с Правилника за дейността
на ОбС и мислим, че ще се справи с този пост. И за да не бавя повече от времето, предстоят
ни много работа, спирам да го хваля. Това е моята номинация.
Благодаря за вниманието.
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Панчев. Другите колеги имате думата за изказвания и предложения за
Председател на ОбС. Заповядайте г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги. На свое вътрешно заседание групата на ОДБ предлага да бъде
издигната кандидатурата за Председател на г-н Костадин Костадинов. Още повече Вие знаете,
че се прие един ротационен принцип за председателстване на ОбС. По реда по който следва
трябваше да бъде издигната кандидатура от ОДБ. Това е нашата кандидатура и нашия призив
е към всички колеги да се обединим към тази кандидатура, тъй като познаваме добре колегата
Костадинов и считаме, че той ще подобри работата в ОбС, включително и работата в
комисиите, като там забелязваме определени пропуски поради липса на Председател.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Шушков. Има ли още желаещи да се изкажат или да направят
предложение за Председател? Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги.
Явно, че днеска трябва да изберем Председател на ОбС. Аз няма да казвам сега за кой
ще гласувам, това си е тайна работа, но искам да кажа, че Председател на ОбС за мен трябва
да бъде човек, който може да отстоява позициите на ОбС на общ. съветници, когато трябва да
защитава и ОбС и общ. съветници, да не се превръща във втори зам. кмет, въпреки, че
пълномощията са му ако погледнете в Правилника и в ЗМСМА са му огромни и за развитието
на общината. Ето аз примерно за двете кандидатури ако няма друг питам и двамата. Какво му
е мнението за едно изразено мнение на лидера на ГЕРБ, който уважавам г-н Константинов, за
това че ОбС на един въпрос от наш вестник, как оценявате ОбС, оценявам го с двойка, слаб.
Имаме всъщност 5 докладни върнати от които 3 след това приети, може би с нюанси. Как
биха реагирали? Съгласни ли са с тази оценка? Имаме сега 40, 50 точки такива слабаци с
двойки какво правиме тука. Да станеме да си излезнеме. Та това ми е въпроса може би сега не
е предварително и към двамата кандидати, ако нямат друг трети.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Желаещи да се изкажат има ли? Няма желаещи.
Знаете, че по правилник гласуването за Председател е тайно. Трябва да изберем
комисия от 5 човека, която да проведе гласуването. Имате думата за предложения за състава
на тази 5 членна комисия.
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Много скоро ние проведохме отново подобен избор и имаме опита и от други избори и
аз предлагам от името на групата на ГЕРБ двамата наши представители г-н Йордан
Йорданов и Димитър Мирчев да заемат място в тази комисия.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Пилев. Г-н Павлов.
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Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
От групата на БСП предлагаме г-н Александър Анин.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Още двама човека за членове на комисията. По принцип още двама ни трябват.
Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
От групата на ОДБ предлагаме г-н Йонко Гергов.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
И може би от групата на Лидер ще има предложения. Заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО АТАНАСОВ – общ. съветник:
От групата на Лидер предлагаме Марио Кирилов.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Нека да гласуваме първо състава на комисията от 5 членове: Йордан Йорданов,
Димитър Мирчев, Александър Анин, Йонко Гергов и Марио Кирилов.
Който е “за” така предложените колеги да бъдат членове на комисията по избор на
Председател, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се.
Трябва да изберем и председател на комисията. Моля, имате думата за предложения за
Председател на комисията. Заповядайте г-н Панчев.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Предлагам Йордан Йорданов за председател.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Нашето предложение е за председател на комисията Йонко Гергов, още повече той е
юрист. Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Думата имате също за още предложения. Няма.
Постъпили са две предложения за избор на Председател. Първото предложение е г-н
Йордан Йорданов да бъде Председател на комисията.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

11
4
18

Не се приема.
Второто предложение за председател на временната комисия е за г-н Йонко Гергов.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
1
11

Приема се.
Имаме 10 мин. почивка и се събираме пак тук.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Моля, заемете местата си в залата за проверка на кворума.
/прави се проверка на кворума/
Тридесет и трима общински съветника присъстват в залата. Имаме необходимия
кворум. Продължаваме работата си.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Председател на ВК комисия по избор на Председател на Об.С:
ОбС вече няколко пъти е провеждал тази процедура. Едва ли е необходимо да давам
подробни разяснения. Знаете всички гласува се със знак Х в квадратчето пред името на
избрания от Вас кандидат. Знаете кога един глас е действителен и кога не. Няма да чета
отново Правилника да повтаряме всичко. За избран се смята кандидата, който е получил
най-малко 17 гласове.
За това по списък започваме процедура по гласуване.
(ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР БОЙЧОВ ВЛАДИМИРОВ ОТ ДРЪЖНОСТТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-ДУПНИЦА)
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Председател на ВК комисия по избор на Председател на Об.С:
Уважаеми колеги. Чета протокол на комисията за избор на Председател на ОбС.
Днес, 28.11.2014 г., комисия в състав:
Председател: Йонко Гергов
Членове:
1. Йордан Йорданов
2. Димитър Мирчев
3. Александър Анин
4. Марио Кирилов
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чрез тайно гласуване проведе избор за председател на Общински съвет –
Дупница.
След преброяване на бюлетините резултатът е следния:
- действителни бюлетини: 31 бр.
- недействителни бюлетини: 2 бр.
От тях:
- “за” Костадин Костадинов – 19 бр.
- “за” Матей Попниколов – 12 бр.
За председател на Общинския съвет – Дупница общинските съветници избраха:
г-н Костадин Костадинов
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 3 ЗМСМА и чл. 24, ал. 1 ЗМСМА, във връзка с
чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Дупница,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 163
1. Общински съвет – Дупница избира КОСТАДИН КРУМОВ КОСТАДИНОВ за
Председател на Общински съвет – Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Така значи изглежда залата от тука.
Уважаеми дами и господа колеги.
Разбира се искам да благодаря на хората които ме подкрепиха. Иска ми се и ще работя
за това да бъда на нивото, което се изисква да бъда. Имах възможност вече, не искам да Ви
губя много времето, обявих своите 3 приоритета, обявих ги вчера и пред медиите –
финансовото състояние на общината, добрата работа на ОбС и състоянието на общинските
дружества. Това е върху което ще се концентрирам. Това е което ще се опитам да направя. За
целта обаче ми е необходима подкрепата на всички. Надявам се, много се надявам да
постигнем дори консенсус на моменти, за да решиме изключително сложните и тежки
въпроси и задачи които ни предстоят.
Благодаря Ви още веднъж.
Продължаваме по дневния ред. Докладна № 566/14.10.2014г. от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Учредяване на право на прокарване по съществуващи
улици на водопроводно отклонение с дължина 147.20 м за присъединяване на строеж
“Преустройство на сграда на основното застрояване с производствено предназначение
(сграда с идентификатор 68789.609.66.1 по КК) в “Производствен цех за технологично
оборудване”, изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-за производство, кв. 301 по
регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 1837/24.03.1958 г. на зам.
министъра на Министерството на Комуналното стопанство и благоустройство, изменен със
Заповед № 189/27.02.2006 г. на Кмета на община Дупница, с административен адрес: гр.
Дупница, ул. “Индустриална” № 1, от съществуваща ВиК мрежа на ул. “Никола Малашевски”
до границата на собственост.
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Има доста докладни в дневния ред, които са много и трябва да бъдат минати, които
могат да се гласуват амблок. Така че ако сте съгласни, моля ще предложа да бъде гласувано.
Ако сте съгласни да не се чете пълния текст на решението, който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приема се.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Икономическата комисия г-н Кацов. Не е било тема, добре. ТСУ комисия.
АРХ АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията по ТСУ предлага докладната да бъда приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли изказвания? Няма, да пристъпим към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
8. Иво Георгиев Янков
за
9. Пламен Георгиев Стойнев
за
10. Бисер Малинов Кирилов
отсъства
11. Димитър Георгиев Мирчев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Чавдар Василев Милошев
за
16. Иван Асенов Шопов
за
17. Асен Сотиров Илиев
за
18. Маргарита Любенова Илинска
за
19. Александър Димитров Анин
за
20. Владимир Бойчов Владимиров
за
21. Марио Исталиянов Кирилов
за
22. Ивайло Димитров Атанасов
за
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23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.193,
ал.6 от ЗУТ, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 164
І. Общински съвет –Дупница дава съгласие да се учреди право на прокарване на
водопроводно отклонение с обща дължина 147.20 м за присъединяване на строеж
“Преустройство на сграда на основното застрояване с производствено предназначение
(сграда с идентификатор 68789.609.66.1 по КК) в “Производствен цех за технологично
оборудване”, изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ-за производство, кв.301 по
регулационния план на гр.Дупница, одобрен със Заповед
№1837/24.03.1958г. на
зам.министъра на Министерството на Комуналното стопанство и благоустройство, изменен
със Заповед № 189/27.02.2006г. на Кмета на община Дупница, с административен адрес:
гр.Дупница, ул.”Индустриална”
№1, от съществуваща ВиК мрежа на ул.”Никола
Малашевски” до границата на собственост, по съществуващи улици, собственост на Община
Дупница :
1. Улица “Никола Малашевски” с осови точки 787–:-789 (поземлен имот с
идентификатор 68789.609.38 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК), с дължина на
трасето 7.00м;
2.Улица “Индустриална” с о.т.1511-:-1512 (поземлен имот с идентификатор
68789.609.67 по КК на гр.Дупница), с дължина на трасето 140.20м.
ІІ.Общински съвет-Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде
заповед за учредяване право на възмездно прокарване на водопроводно отклонение с обща
дължина 147.20 м за присъединяване на строеж : “Преустройство на сграда на основното
застрояване с производствено предназначение (сграда с идентификатор 68789.609.66.1 по
КК) в “Производствен цех за технологично оборудване”, изградена в урегулиран поземлен
имот (УПИ) ХІХ-за производство, кв.301 по регулационния план на гр.Дупница, одобрен със
Заповед
№1837/24.03.1958г. на зам.министъра на Министерството на Комуналното
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стопанство и благоустройство, изменен със Заповед № 189/27.02.2006г. на Кмета на община
Дупница, с административен адрес: гр.Дупница, ул.”Индустриална” №1, от съществуваща
ВиК мрежа на ул.”Никола Малашевски” до границата на собственост, по съществуващи
улици, собственост на Община Дупница :
1. Улица “Никола Малашевски” с осови точки 787–:-789 (поземлен имот с
идентификатор 68789.609.38 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК), с дължина на
трасето 7.00м;
2.Улица “Индустриална” с о.т.1511-:-1512 (поземлен имот с идентификатор
68789.609.67 по КК на гр.Дупница), с дължина на трасето 140.20м, на стойност 1518.80лв.
/хиляда петстотин и осемнадесет лева и осемдесет ст./ право на прокарване и 3608.50лв. /три
хиляди шестстотин и осем лева и петдесет ст./ обезщетение за поземлен сервитут.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промени в Закона за автомобилните превози
обнародван, ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г. /вх. №
569/14.10.2014г./
Мисля, че г-н кмете трябва да дадете малко яснота по тази докладна.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми колеги, по повод на така споменатия Закона за автомобилните превози поскоро по повод на неговите промени и допълнения от 22.07.2014 г. Изрично е упоменато, че
освен минимална трябва да бъде указана и максимална цена на въпросната услуга. Няма
промяна в параметри. Това което към момента се извършва в разрешителния режим, сумата е
същата т.е., единствено упоменаваме в т. 1 приема минимална цена на таксиметров превоз на
пътници за 1 км. пробег от 0.60 лв. на км. при дневна тарифа и 0.80 лв. за нощна и
максимална цена за таксиметров превоз за 1 км. пробег на територията на община Дупница от
1.00 лв. на км. при дневна тарифа и 1.20 лв. за нощна тарифа и цена за първоначално
повикване 0.60 лв.
Ще ги изчета две точки са.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Икономическата комисия г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Икономическата комисия на свое заседание разгледа докладната и дава своето
положително становище.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Заповядайте.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Докладната беше разгледана и в комисията по ТСУ. Предложението е да бъде приета,
но прави впечатление една доста така груба техническа грешка, на която ни обърна внимание
д-р Лорета Николова. Холограмни стикери, а там е написано нещо съвсем друго, което
измества смисъла. По принцип комисията е “за” приемане на докладната.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Хлорограмни е изписано. Това имате предвид. Чете се холограмни.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
В такъв случай колеги ще Ви помоля……. Да приемем ли г-н Пилев, че внасяте
предложение за промяна на т. 3. Думичката хлорограмни да се промени с холограмни.
Колеги, чухте предложението. Има ли други изказвания? Други предложения.
Тогава първо ще гласуваме предложението на арх. Пилев. Ако обичате който е “за”
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Сега ако обичате гласуваме с вдигане на ръка цялата докладна. Който е “за”, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 165
1. Общински съвет – Дупница приема минимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег на територията на Община Дупница от 0.60 лв/км. /дневна
тарифа/ и 0.80 лв/км. /нощна тарифа/ и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег на територията на Община Дупница от 1,00 лв/км. /дневна тарифа/ и
1,20 лв/км. /нощна тарифа/ при цена за първоначално повикване 0.60 лв.
2. Общински съвет – Дупница определя, срока на валидност на разрешението да бъде
от 36 месеца.
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3. Общински съвет – Дупница определя цена от 150.00 лева за Разрешително за
таксиметров превоз на пътници и 20.00 лева за холограмни стикери към разрешително за
таксиметрови превози за три годишния период.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне на
новообразуваните общински поземлени имоти в собственост на държавата, които се засягат
националния инфраструктурен обект: АМ:Струма” Лот 1 “Долна Диканя – Дупница” от км
305+220 до км 322+000. /вх. № 591/31.10.2014г./
Заповядайте г-н кмете, ако имате нещо.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Мнението на комисията по ТСУ. Г-н Кацов, Вие разглеждахте ли го? Добре.
Заповядайте арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Мнението на комисията е, че това е рутинна докладна и трябва да бъде приета. За това
предложението е тя да бъде гласувана от ОбС.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте. Извинявам се просто…….
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
След малко ще Ви предоставя дневен ред на икономическата комисия, за да не ни
пропускате постоянно.
Ще ме извините, но за следващите докладни ще избегна официалностите, за да вървим
напред, да стигнем до всичките 46 точки. Положително становище. Разгледана е докладната.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли изказвания колеги? Няма.
В такъв случай гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
отсъства
8. Иво Георгиев Янков
за
9. Пламен Георгиев Стойнев
за
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10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 34а, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 27,
ал.4 и 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 166
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост
на държавата на засегнатите новообразувани общински имоти от националния
инфраструктурен обект: АМ :Струма” Лот 1 “Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км
322+000, съгласно регистър на засегнатите от националния инфраструктурен обект: АМ
:Струма” Лот 1 “Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000 новообразувани
общински имоти които попадат в обхвата на пътя, и е неразделна част от настоящето
решение.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Следващата точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана
територия за определяне на трасето на разпределителен газопровод, преминаващ през
поземлен имот с идентификатор 87727.16.156 по КК на с. Яхиново-селскостопански горски,
ведомствен път – публична общинска собственост, за присъединяване на обект:
“Производствена сграда за мазилки”, разположена в поземлен имот с идентификатор
87727.16.353 по КК на с. Яхиново, одобрена със Заповед № 300-5-58/05.08.2004 год. на ИД на
АГКК, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.
150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), допуснат за изработване с Решение
№ 72 от Протокол № 9 от заседание на ОбС – Дупница от 16.05.2014 г.
/вх. №
592/03.11.2014г./
Виждате проекта за решение. Момент да си проверя г-н Кацов.
Заповядайте г-н Пилев за становище на ТСУ. Очаква се да ми помагате, а не да ме
измъчите.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Становището на комисията по ТСУ е докладната да бъде приета и такова одобрение да
бъде извършено.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли изказвания колеги? Няма.
Гласуваме с вдигане на рака. Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11 и чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал.1, във връзка с чл.150,
ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 167
І.Общински съвет – Дупница одобрява проект за Подробен устройствен план Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизирана територия за определяне на трасето на разпределителен газопровод,
преминаващ през поземлен имот с идентификатор 87727.16.156 по КК на с.Яхиновоселскостопански горски, ведомствен път – публична общинска собственост, за
присъединяване на обект : “Производствена сграда за мазилки”, разположена в поземлен
имот с идентификатор 87727.16.353 по КК на с.Яхиново, одобрена със Заповед № 300-558/05.08.2004 год. на ИД на АГКК, като съставна част на Комплексен проект за
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инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150, ал.6 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ).
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до Административен съдгр.Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Следваща точка. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на т.1 от Решение №188/11.12.2008г., взето по Протокол №10/30.09.2010
г. и изменено с Решение №77/16.05.2014 г. по Протокол №9/16.05.2014 г. на Общински съвет
Дупница. /вх. № 595/06.11.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Като вносител предлагам за промяна поради допусната техническа грешка и изчитам
коректно проект за решение.
1. Общински съвет Дупница изменя т.1 от Решение №188/11.12.2008г., взето по
Протокол………… Тук е техническата грешка. Номера е сбъркан. Коректния номер е по
Протокол №14/11.12.2008 г., а не както е изписано от 30.09.2010 г., и изменено с Решение
№77/16.05.2014 г. по Протокол №9/16.05.2014 г. на Общински съвет Дупница, както следва:
“ “1.” Общински съвет упълномощава Кмета на Община Дупница да предприеме
всички необходими действия, в т.ч. подписване на Запис на заповед в полза на поемателя –
Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма
“Регионално развитие” – Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” в
размер на 499 300,28 лв., представляващи 10 % авансово плащане по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO001/2.1-02/2007/028 за изпълнение на проект “Реконструкция и
рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница”, със
срок на валидност не по-късно от 16.04.2015 г.»
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Кацов, за мнение на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е положително.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Становището на комисията по ТСУ е докладната да бъде приета и тъй като има
промяна в т. 1 от решението, нека да се поправи и № на протокола в относното.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Шопов, Вашата комисия?
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Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря. Становището на нашата комисия е също да бъде приета докладната.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма желаещи. В такъв случай да гласуваме най
напред колеги изменението на т. 1, където промяната е Протокол № 10 става Протокол №
14/11.12.2008 г.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се.
Сега да гласуваме като цяло докладната.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков

за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
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33. Първан Ангелов Дангов

за

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 168
1. Общински съвет Дупница изменя т.1 от Решение №188/11.12.2008г., взето по
Протокол №14/11.12.2008 г. и изменено с Решение №77/16.05.2014 г. по Протокол
№9/16.05.2014 г. на Общински съвет Дупница, както следва:
“ “1.” Общински съвет упълномощава Кмета на Община Дупница да предприеме
всички необходими действия, в т.ч. подписване на Запис на заповед в полза на поемателя –
Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма
“Регионално развитие” – Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” в
размер на 499 300,28 лв., представляващи 10 % авансово плащане по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO001/2.1-02/2007/028 за изпълнение на проект “Реконструкция и
рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница”, със
срок на валидност не по-късно от 16.04.2015 г.»
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следващата точка. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за изграждане на нови кабелни линии Средно и Ниско
напрежение по улица – публична общинска собственост, с цел изместване на
Трансформаторен пост “Спортна зала”. /вх. № 596/06.11.2014г./
Имате колеги докладната. Желаете ли нещо г-н кмете да добавите?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
В такъв случай мнението на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Мнението на комисията е да дадем разрешение за изпълнение на тези линии. Те ще
захранват един изключително важен обект, трафопоста който е необходим за изграждането на
спортната база. Стария както знаете се унищожава с разширение на залата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли желаещи за изказвания? Няма. В такъв случай ще гласуваме
поименно.
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1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
Общински съвет –Дупница дава съгласие за преминаване на трасето на нови кабелни
линии Средно и Ниско напрежение /СрН и НН/ по улица с осови точки 2203-2204-2205 по
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регулационния план на град Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.17.499 по
кадастралната карта на град Дупница/ – публична общинска собственост, успоредно на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – за спортна зала, фитнес център и обслужващи
дейности, квартал 76 по регулационния план на гр.Дупница, което е с обща дължина 52,00
м, представляващи техническа инфраструктура към обект: Реконструкция и разширение на
Сграда на основното застрояване “Спортна зала – сграда с идентификатор №68789.17.182.1
– МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА “МАРЕК””.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Сега преминаваме към първия комплект докладни, които касаят приемане на решение
за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. Докладните са с вх.
№№ 597, 598, 604, 608, 609 и 610.
Предлагам най-напред комисиите да представят становището общо за тези докладни.
Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
На свое заседание икономическата комисия разгледа докладните. Те наистина са
еднотипни. Имаше специалисти от общинска администрация, разгледахме всяко едно по
отделно петно. За да не изразявам становището за всяка една докладна, както споменах са
еднотипни, то е положително, защото така предоставените и предложени петна не се
противопоставят на приетата Стратегията на поставяне на преместваеми обекти на
територията на община Дупница. Съобразени са както с гласуваните зони, така и с размерите
на петната. Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател, аз предлагам първите две докладни, които касаят Крайници да бъдат с
общо становище, след това се разкъсват от една докладна която е за ПУДООС и тогава
следват 6 докладни, които са за Дупница. Това не е формално предложение, тъй като нашата
комисия има определено становище по докладните които касаят Дупница и за това бих казал
следното: За първите докладни които касаят Крайници комисията дава положително
становище.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. В такъв случай ще разгледаме първите две докладни. Докладна № 597 и
598. Чухме мнението на двете комисии. Има ли желаещи за изказване? Няма.
Ще гласуваме поименно докладна вх. № 597/06.11.2014г.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
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8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
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. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 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.,
последно изменена и допълнена с Решение № 102/27.06.2014 г. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 170
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на част от общински недвижим имот – терен с площ от 17.50 кв.м – за
разполагане на преместваем търговски обект, съгласно скица № 655/08.05.2001 г.,
презаверена на 03.11.2014 г. от главния архитект на Община Дупница и скица № 15394673/30.10.2014 г. на поземлен имот с идентификатор 39339.502.185, находящ се в
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Обществен център – площад и зелени площи, кв.32, съгласно АОС № 149/14.04.1998 г. публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. начална наемна цена – 28.00 лв. /двадесет и осем/ лв. месечно. Върху цената не се
дължи ДДС;
1.2. депозит – 5.60 лв. /пет лева и шестдесет стотинки/;
1.3 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена.
2. 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.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Докладна вх. № 598/06.11.2014г. Колеги отново гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
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31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 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.,
последно изменена и допълнена с Решение № 102/27.06.2014 г. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 171
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг
с явно наддаване на част от общински недвижим имот – терен с площ от 88.00 кв.м – за
разполагане на преместваем търговски обект, съгласно скица № 146/13.02.2002 г.,
презаверена на 03.11.2014 г. от главния архитект на Община Дупница и скица № 15394673/30.10.2014 г. на поземлен имот с идентификатор 39339.502.185, находящ се в
Обществен център – площад и зелени площи, кв.32, съгласно АОС № 149/14.04.1998 г. публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. начална наемна цена – 140.80 лв. /сто и четиридесет лева и осемдесет стотинки/
лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;
1.2. депозит – 28.16 лв. /двадесет и осем лева и шестнадесет стотинки/;
1.3 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена.
2. 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.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, отиваме към т. 11 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за кандидатстване за финансиране от ПУДООС.
/вх. № 599/07.11.2014г./
Заповядайте.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Колеги, само да обясня на кратко. Става въпрос финансиране подмяна водопреносната
мрежа в ж.к. “Дупница”. При подготовка на формулярите за кандидатстване на проекта който
се реализира “Зелена градска среда” това е недопустим разход, подмяна на водопреносната
мрежа, имайки предвид, че все пак обема е на този етап непосилен за самофинансиране от
общинския бюджет, търсиме финансиране с помощта на ПУДООС.
Зачитам проекта за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Мнението на икономическата комисия.
Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Докладната беше разгледана на икономическа комисия. От общинска администрация
присъстваха експерти. Наистина тя има положително становище, но това е един много важен
въпрос, тъй като касае именно подмяната на водопровод там където предстои полагането на
нов асфалт. И това е един от най-често задаваните въпроси на нашите съграждани какво
правим с новия асфалт, ако от долу заровим тези тръби които виждаме всеки ден някъде се
показва водата на повърхността и след това ще се налага ли със собствени средства да
отстраняваме авариите. Аз пожелавам успех на това начинание. Увериха ни на икономическа
комисия, че има проведени предварителни разговори, защото според мен и според нашите
съграждани е недопустимо да се подмени инфраструктурата без подземната инфраструктура
да бъде подменена преди това.
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Има ли желаещи за изказвания. Заповядайте г-н Анин.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНИН – общ. съветник:
Много се радвам, че кметския екип най-накрая е решил да търси програми за това
финансиране. Не е ли много късно първо……. Предстои проектиране. Няма ли да забави
крайния срок на изпълнение на проекта за “Зелена градска среда”? Това е едното.
И другия ми въпрос е. Защо за другата кв. “Развесена върба” за него също не е
потърсен същия подход за решаване на този проблем за водопровода и какво ще включва
само водопровода? Знаем че канализацията е под водопровода. Това са ми въпросите.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колегата Георгиев зам. кмет ще Ви отговори. Само класификацията най-накрая малко
така не ми звучи коректно. Най-накрая няма. Или го правиш или не го правиш. Сега е
момента да се направи сега се прави. Благодаря Ви.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Уважаеми г-н Кмет,
Г-н Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
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Въпроса на г-н Анин за мен е уместен. За съжаление нямаше как да се кандидатства
по-рано, защото мярката по ПУДООС, когато се надявахме проекта да бъде финансиран
община Дупница е съвместима с нея за изпълнение само при положение, че има в проект
“Зелена градска среда” избран изпълнител. В момента в който имахме избран изпълнител по
Зелена и достъпна градска среда веднага започнахме да готвим документите и
предварителните разговори. Действително би било по-добре ако този водопровод беше
подменен или бяхме спечелили проект преди 1 година. За съжаление тогава бяхме
недопустими. Това е отговора на въпроса.
Графиците са съгласувани. Действително има възможност. Надяваме се при
положително решение от Ваша страна още в следващите дни да има решение на
Управителния съвет на ПУДООС и да се пристъпи към съответните действия така че преди
полагането на асфалта който се очаква по график някъде пролетта на следващата година, ние
да сме изпълнили този проект, който всъщност не е особено обемен и сложен за изпълнение.
Това е мисля най-съществения въпрос на който мога да отговоря. Колкото по
отношение защо и в други части не сме направили това нещо, включително “Развесена
върба”. Все пак трябва да сме наясно, че ресурса на ПУДООС е ограничен. Той в голяма
степен се определя и от вноските които се плащат към различни държавни институции, така
че би било добре ако можем да подменим цялата В и К инфраструктура по ПУДООС, но за
съжаление такава възможност няма. В момента изпълняваме такъв проект за водопровод и
канализация в новия квартал, терена на бившите казарми. Подготвяме в момента проекти по
отношение на ж.к. “Бистрица” за който ни предстои осъществяване на проект по “Зелена
градска среда”, така че наистина не е възможно да решиме всичките си проблеми през
ПУДООС. Но това действително е най-належащото нещо което се надяваме наистина да се
случи. Имаше ли още някакъв въпрос към мене?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Георгиев имам аз един въпрос към Вас. Тука няма никакъв обем. Какъв обем от
средства очаквате да получите? Какъв размер?
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Да. Обема е 257 000 лв. без ДДС, което е по проект. Това всъщност пропуснах да
отговоря на г-н Анин. Има готов проект, проекта е готов, направен е и е готов за внасяне в
ПУДООС. 257 000 лв. е безвъзмездната помощ която се предвижда. Причината да не я
посочиме в самата докладна записка е както г-н Кацов така правилно ми зададе въпрос преди
сесията е тази, че става въпрос за безвъзмездна финансова помощ, а не за заем който трябва
да връщаме, така че думата да е упомената. Освен това е напълно възможно и то е практика в
процеса на разглеждането на документите в ПУДООС да има някаква корекция на цифрата в
посока нагоре или на долу след преглед на документите. Така че ако посочиме конкретна
сума, след това ще се наложи след това и съответното решение на ОбС, което ще забави
процедурата. Значи законовата практика и процедурата на ПУДООС са спазвани, а за Ваша
информация Ви казвам, че проекта ще е на около максимум 260 000 лв. без ДДС.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Заповядайте.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това не пречи, когато бъде одобрено това финансиране ОбС да бъде уведомен за
точния размер на взетата безвъзмездна помощ.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНИН - общ.съветник:
Не получих отговор за канализацията.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Айде колега Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Г-н Анин, канализацията действително не е предвидена за подмяна. Състоянието на
канализацията не налага подмяна. Това е официалната информация, която сме получили
официално и неофициално от “В и К”. С риск пак да се повторя, ще кажа че за съжаление
ПУДООС не е в състояние да реши всичките ни проблеми. Вие работите в тая система,
наясно сте, че в община Дупница имаме за подмяна 251 км водопровод, от които 52 км са в
изключително тежко състояние и подлежат на подмяна. Търсят се възможности това да стане,
но трябва да си дадем сметка, че това не може да стане всичките ни проблеми да бъдат
решени в рамките на един проект особено в такъв от ПУДООС, където проектите са
сравнително от ниска стойност ако ги сравняваме с оперативните програми.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Георгиев за секунда нещо. За този проект се знае много отдавна. Миналата
година пролетта беше уточнена и цифра, което предполага и наличието и на проект
инвестиционен или работен, с който да се работи респ. с количествени сметки и т.н.. Ако
тия 260 000 лв. от ПУДООС не са достатъчни, какво друго финансиране…не може ли да
потърсим друго финансиране каквото и да е с оглед на този толкова важен проект и толкова
важното нещо…като сменяване на подземната инфраструктура в смисъл може да се включи
и местното “В и К”, може да се вземе някаква друга форма на финансиране и имате ли
яснота какво трябва да се направи и колко ще струва?
Това ми е въпроса.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
По отношение на периметъра за който говориме ЖК»Дупница» това, което сме дали
Като предложение за проект в ПУДООС е това, което е належащото към момента. Така, че
аз лично не виждам смисъл да се търсят други финансови източници при положение, че
имаме допустимост това да ни бъде дадено изцяло като безвъзмездна помощ.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Считате, че това ще бъде достатъчно и ще реши изцяло въпроса с ЖК»Дупница».
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Разбира се.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре, благодаря ви.
Колеги, има ли други въпроси? Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Аз слушах внимателно г-н Георгиев и той спомена, че 52 км от водопровода е
наистина в тежко състояние. Част от тези 52 км попада ли в широк център или не?
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Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
По дани на «В и К» Дупница 52 км от водопреносната система на Дупница са в
състояние, което налага в близките години да бъде подменено. Това, което подменяме в
ЖК»Дупница» е час от тези 52 км . това е една много малка част.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
А друга част ще остане ли?
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Не в рамките на проекта.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Защото би трябвало да търсим алтернатива, източници на финансиране, но да не
заравяме язви отдолу под новия асфалт.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Останалата част от тия 52 км са в друга перифирия на града и общината.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Благодаря ви за отговора.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре, благодаря ви.
Има ли други въпроси, изказвания? Ако няма пристъпваме към гласуване.
Гласуването е поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов

за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
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.23 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
Общински съвет Дупница, дава своето съгласие Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за кандидатстване пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на проект
“Реконструкция на съществуващи азбестоциментови водопроводи в ж.к. Дупница и
улици с о.к. 685А – о.к. 2014 – о.к. 2021, о.к. 2014 – о.к. 2010 – о.к. 2022 и о.к. 2021 – о.к.
2022, гр. Дупница”, в обхвата на проект: “Съвременно пространствено оформление и
подобряване на зелена градска среда на централна зона гр.Дупница”.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към т. 12 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от
имот – публична общинска собственост. /вх. № 604/13.11.2014г./
Арх. Пилев за мнението на комисията. Още веднъж да попитам ако и останалите
точки обхващат мнението на комисията да ги разгледаме заедно или една по една.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Точно така. Сега следват 5 докладни, които са идентични и използвам случая да кажа,
че в продължение на предишното ми изказване, че комисията няма становище, с което да
отказва докладните а бих желал да се поставят няколко въпроса след което ще оформи
мнението си и ще гласуват в зала. Става въпрос, че в последните 2 докладни от тази поредица
съществуват квадратури от порядъка на 68и 52 м2. Въпросът беше това дали не кореспондира
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с приетата Стратегия за поставяемите обекти и какво трябва да се направи, за да се
синхронизират тези неща? Членовете на комисията ще изразят своето становище в зала.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
За мнението на комесията ли г-н Кацов?
Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Комисията разгледа подробно всяка една докладна. Аз благодаря и на експертите,
които се озоваха на нашите покани, защото това бяха от докладните, които не бяха включени
в дневния ред, който ние предвиждахме. Всяко едно от тия петна кореспондира с гласуваната
от нас Стратегия за разполагане на преместваеми обекти. Докладната, която в момента
дискутираме касае обект, който се намира във втора зона. Там съгласно страгията е 22 м2 ,
докладната е за 20 м2 , така че има нашето положително становище.
Що се касае до следващите докладни там по същия начин сме анализирали ситуацията
обектите, които са 65 и 68 м2 и се надявам с част от моя отговор да отговоря и на г-н Пилев
са в трета зона, където нямаме ограничения в квадратурата съгласно гласуваната стратегия.
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Има ли някой колеги за изказвания?
Заповядайте г-жо Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА- общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Тъй като виждам, че в тази докладна при името на подаденото заявление от заявителя
има и ЕГН написано. Мисля си, че не е много удачно да се изнасят такива лични данни в
докладните на хората, които подават такива заявления. Молбата ми е да няма толкова лични
данни в тези докладни, защото те освен на общ.съветници се раздават на журналистите найвероятно могат да попаднат във всеки един гражданин. Така че мисля че не трябва да имаме
най-малко ЕГН на хората, които подават такива заявления.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Забележката Ви е напълно правилна и ще направиме така, че да не се повтаря.
Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Благодаря.
Вземам думата като общ.съветник. Смятам, че е редно вече изготвителите на
докладните да ни дават коректно кой обект в коя зона е, за да не се налага ние сами да си ги
нанасяме и търсиме кой в коя зона е. Така и така сме гласували тази стратегия.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако разбрах правилно т.е. да бъде изписан обекта на скица в коя зона на града е.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
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Да, разбира се. Скицата, която поискахме не беше оцветена и дори експертите се
затрудниха да сложат точните граници между зоните.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ще приемеме вашата забележка като забележка за работата на ОбС и на комисиите на
ОбС. Имам виждания за промяна работата на комисиите, така че мисля, че ще се справиме с
този проблем.
Има ли други желаещи за изказване?
Арх. Пилев ако ми позволите и аз да кажа няколко думи. Това, което казахте Вие е
напълно правилно, но то идва отново може би от техническа грешка. На комисията по ТСУ,
на която присъствах и аз ние разглеждахме стратегията, която се намира на сайта на
общината. В последствие се оказа, че тази стратегия е може би само проект или има грешка
не е същата като стратегията, която сме гласували тук в зала именно по отношение на
зонирането на града и оттам дойде това противоречие между зоните, където в едни зони има
по-големи в едни по-малки и т.н.. Но ние счетохме че гласуваното в зала е първо по право
така че оттам според мен идва този проблем. Това е една препоръка г-н кмете да се промени
това нещо на сайта на общината.
Има ли други желаещи за изказване?
Заповядайте арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Аз не съм задал въпрос и коректно се отнасям към работата на комисията и
предоставих пред вас на вашето внимание това, което се е случило в комисията. Така, че
много благодаря че закекнахте този въпрос, така че стана ясно че става въпрос за дебат в
комисията, който аз синтезирано би трябвало да предам пред колегите.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли други желаещи за изказване?
Колеги гласуваме докладна записка № 604, поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
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21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

30
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., последно изменена и допълнена с Решение № 102/27.06.2014 г. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 173
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- част от общински недвижим имот – терен с площ от 20.00 кв.м – за разполагане на
преместваем търговски обект, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – за
озеленяване, кв. 59 по действащия регулационен план на гр. Дупница, съгласно издадена
скица № 607/03.11.2014 г и одобрена от главния архитект на Община Дупница и във връзка
със скица № 15-406971/07.11.2014 г. на поземлен имот с идентификатор 68789.607.331,
публична общинска собственост по АОС № 597/19.04.2001 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг
с явно наддаване на част от общински недвижим имот – терен с площ от 20.00 кв.м – за
разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІІ – за озеленяване, кв. 59 по действащия регулационен план на гр. Дупница,
съгласно издадена скица № 607/03.11.2014 г и одобрена от главния архитект на Община
Дупница и във връзка със скица № 15-406971/07.11.2014 г. на поземлен имот с
идентификатор 68789.607.331, публична общинска собственост по АОС № 597/19.04.2001
г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. начална наемна цена – 56.00 лв. /петдесет и шест лева/ месечно. Върху цената не
се дължи ДДС;
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1.2. депозит – 11.20 лв. /единадесет лева и двадесет стотинки/;
1.3 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена.
2. 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.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Т. 13 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Изменение на т. 1.1 и т. 1.2 Решение 144/05.09.2014 г. от Протокол
13/05.09.2014 г. /вх. № 605/13.11.2014г./
Заповядайте.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кацов за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Положително е становището на комисията.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Комисията по образование. Заповядайте.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Също имаме положително становище.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.Има ли желаещи за изказвания?
Не виждам. Пристъпваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
8. Иво Георгиев Янков
за
9. Пламен Георгиев Стойнев
за
10. Бисер Малинов Кирилов
за
11. Димитър Георгиев Мирчев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
отсъства
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14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.27, ал.4,5 и във връзка с чл.13
от Закона за общинския дълг, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 174
ОбС Дупница изменя т.1.1 и т.1.2 от Решение № 144 от Протокол 13/05.09.2014г., в
частта им както следва
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване до 8 месеца, считано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към т.14. Предлагам да ги комплектоваме т.14,15 и 16. Чухме мнението
и на икономическата комисия и на комисията по ТСУ. Има ли желаещи за изказване по тези
3 докладни?
Няма.
Гласуваме докладна № 608.

46

1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., последно доп. с Решение № 170/ 21.12.2012 год. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
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№ 175
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот, представляващ терен с площ от 9 кв.м,
находящ се в гр. Дупница, кв. 263, улица с о.т. 1433-1454 /спирката на Механотехникума/,
обозначен на скица № 675/08.09.2009 г. издадена от Главния архитект и презаверена на
16.10.2014 г. – публична общинска собственост, за срок от десет години при следните
условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на поставяем обект с
обслужващо предназначение;
1.2. начална наемна цена – 14.40 лв. /четиринадесет лева и 40 ст./ месечно, върху която
не се дължи ДДС;
1.3. депозит - 2.80 лв. /два лева и 80 ст./;
1.4. срок на договора – 10 /десет/ години
1.5. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Гласуваме докладна № 609.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за

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

31
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. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., последно изм. и доп. с Решение № 102/ 27.06.2014 год. на Общински
съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 176
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следния имот: Част от
общински недвижим имот с идентификатор 68789.607.172 по КК на гр. Дупница,
представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект с площ 68 кв. м,
находящ се в гр. Дупница, срещу Старата автогара, кв. 46 по регулационния план, разположен
съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Дупница, приложение към писмо с
№ 08-09-451(1)/04.11.2014 г. на Отдел „Устройство на територията” при Община Дупница.
Теренът е публична общинска собственост, съгласно АОС 393/28.02.2000 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от общински недвижим имот с идентификатор 68789.607.172 по
КК на гр. Дупница, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект с
площ 68 кв. м, находящ се в гр. Дупница, до кв. 46 по регулационния план, разположен
съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Дупница, приложение към писмо с
№ 08-09-451(1)/04.11.2014 г. на Отдел „Устройство на територията” при Община Дупница публична общинска собственост, съгласно АОС 393/28.02.2000 г., при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект;
2.2. начална наемна цена – 190.40 лв. /сто и деветдесет лева и 40 ст./ месечно, върху
която не се дължи ДДС;
2.3. депозит - 38.08 лв. /тридесет и осем лева и 08 ст./;
2.4. срок на договора – 10 /десет/ години
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2.5. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Гласуваме докладна с № 610.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

31
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 и чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., последно изм. и доп. с Решение № 102/ 27.06.2014 год. на Общински
съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 177
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т. А “Имоти,
които Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следния имот: Част от
общински недвижим имот с идентификатор 68789.607.162 по КК на гр. Дупница,
представляващ терен с обща площ 117 кв. м /от които 65 кв. м за преместваем търговски
обект и 52 кв. м за изградени навеси/, находящ се в гр. Дупница, срещу Старата автогара, кв.
46 по регулационния план, разположен съгласно одобрена схема от Главния архитект на
Община Дупница, приложение към писмо с № 08-09-451(1)/04.11.2014 г. на Отдел
„Устройство на територията” при Община Дупница. Теренът е публична общинска
собственост, съгласно АОС 393/28.02.2000 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от общински недвижим имот с идентификатор 68789.607.162 по
КК на гр. Дупница, представляващ терен с обща площ 117 кв. м /от които 65 кв. м за
преместваем търговски обект и 52 кв. м за изградени навеси/, находящ се в гр. Дупница, кв.
46 по регулационния план, разположен съгласно одобрена схема от Главния архитект на
Община Дупница, приложение към писмо с № 08-09-451(1)/04.11.2014 г. на Отдел
„Устройство на територията” при Община Дупница – публична общинска собственост по
АОС 393/28.02.2000 г., при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект и изградени навеси към него;
2.2. начална наемна цена – 327.60 лв. /триста двадесет и седем лева и 60 ст./ месечно,
върху която не се дължи ДДС;
2.3. депозит - 65.52 лв. /шестдесет и пет лева и 52 ст./;
2.4. срок на договора – 10 /десет/ години
2.5. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета
на Община Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, моля за внимание. Следва серия от докладни, касаещи Предоставяне от
общинския съвет на земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията си по
§ 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
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Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/. Серията
включва докладни с вх.№ 611, 612,613, 614, 615, както и 617.
Ако сте съгласни да разгледаме докладните заедно, моля да гласувате с вдигане на
ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към общо разглеждане.
Г-н Кацов за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Положително е становището на комисията.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Арх. Пилев за становището на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комплекта от 6 докладни, комисията по ТСУ предлага да бъдат приети.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви. Има ли изказвания по тези докладни? Няма.
Гласуваме докладна записка с № 611.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
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21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
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
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 178
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за
признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници, както следва:
Поземлен имот с проектен номер 019047 с площ от 1.824 дка, с начин на трайно
ползване: нива, представляващ част от имот №019002 в землището на село Крайни дол,
местност Чалтъко - общинска собственост, на наследниците на Никола Христов Мустеров,
съгласно Решение №КД461/07.02.2014 г. на Поземлена комисия гр.Дупница и скица-проект
№000206/28.05.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие Дупница.
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. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с № 612.

53

1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
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
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 179
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници, както следва:
Поземлен имот с проектен номер 019045 с площ от 1.500 дка, с начин на трайно
ползване: нива, представляващ част от имот №019001 в землището на село Крайни дол,
местност Чалтъко - общинска собственост, на наследниците на Таско Зашев Чавкарски,
съгласно Решение №КД458/04.12.2012 г. на Поземлена комисия гр.Дупница и скица-проект
№000204/28.05.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие Дупница.
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. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Гласуваме докладна записка с № 613.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
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29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
за
за
за
за

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 180
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за
признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници, както следва:
Поземлен имот с проектен номер 018062 с площ от 1,179 дка, с начин на трайно
ползване: нива, представляващ част от имот №018012 в землището на село Крайни дол,
местност Чешмата - общинска собственост, на наследниците на Никола Васев Люнгов,
съгласно Решение №КД462/07.03.2014 г. на Поземлена комисия гр.Дупница и скица-проект
№000207/17.07.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие Дупница.
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. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с № 614.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев

за
за
за
отсъства
за
за
за
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8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
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
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 181
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 68789.318.11 с площ от 0,592 дка /№ 318011 по
картата на възстановената собственост) - общинска собственост, с адрес на поземления имот
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гр.Дупница, м.Балановски рид, начин на трайно ползване: Лозе, на наследниците на Симеон
Григоров Милошов, съгласно Решение № 757/19.05.1995 г. на Поземлена комисия гр.Дупница
и скица-проект №15-170592/30.05.2014 г. издадена от Службато по геодезия, картография и
кадастър – гр. Кюстендил.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр.Дупница.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Гласуваме докладна записка с № 615.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 182
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за
признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници, както следва:
Поземлен имот с проектен номер 000690 с площ от 0,346 дка, с начин на трайно
ползване: ливада, представляващ част от имот №000612 в землището на село Дяково,
местност Крич - общинска собственост, на наследниците на Методи Атанасов Ранов,
съгласно Решение № Д-824/16.01.1998 г. на Поземлена комисия гр.Дупница и скица-проект
№000802/09.04.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие Дупница.
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. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, преминаваме към докладна с вх.№ 616. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен
план – План за улична регулация (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) в обхват: улица с осови точки №№ 43-42-42а по регулационния план на с.
Джерман, община Дупница. /вх. № 616/19.11.2014г./
Г-н Пилев имаме ли становище на комисията?
АРХ.АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Становището на комисията е за приемането на докладната.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, имате думата за изказвания. Желае ли някой да се изкаже? Няма желаещи.
Гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов

отсъства
за
за
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4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134, ал.1, т.1 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 183
1.Общински съвет Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен Подробен
устройствен план – План за улична регулация (ПУР) по чл. 110, ал.1, т. 2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) в обхват: Улица с осови точки №№ 43-42-42а по
регулационния план на с.Джерман, Община Дупница - публична общинска собственост, и
УПИ І-154, УПИ VІІІ-155, УПИ VІІ-155, квартал 17 по регулационния план на с.Джерман,
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Община Дупница, съгласно скица-предложение за изменение на Подробен устройствен план
(ПУП) – План за улична регулация (ПР).
2.Общински съвет гр.Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПР), както и по обявяването и одобряването на Проекта за
изменение на ПУП- ПУР.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към гласуване на докладна записка с № 617.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

25
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 184
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници, както следва:
Поземлен имот с проектен номер 045026 с площ от 2,480 дка, с начин на трайно
ползване: ливада, образуван от имоти №045009 и №045025 в землището на село Делян,
местност Крушите - общинска собственост, на наследниците на Филип Димитров Бабунски,
съгласно Решение №ДЛ331/11.04.2000 г. на Поземлена комисия гр.Дупница и скица-проект
№000400/15.08.2014 г. издадена от Общинска служба по земеделие Дупница.
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. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към докладна записка с № 618. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изменение на кадастралната карта на
с. Самораново, община Дупница, в обхват: поземлен имот № 65245.3.472-публична общинска
собственост /вх. № 618/19.11.2014г./
Нещо желаете ли да кажете?
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само два реда по обосновката. Благодаря ви. Изготвена е скица проект за отстраняване
на непълноти и грешки в кадастрална карта на с. Самораново с цел нанасяне на съществуващ
селскостопански път.
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Арх. Пилев има ли мнение комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията има мнение и то е докладната да бъде приета.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Имате думата за изказвания. Ако няма желаещи пристъпваме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост, и чл. 57, т.9 от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
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№ 185
Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъдат променени границите на
поземлен имот с идентификатор 65245.3.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Самораново, Община Дупница, м.Чифлик черик, с трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване “пасище” - публична общинска собственост по Акт за
общинска собственост №713 от 04.02.2002 год., съгласно скица-проект за отстраняване на
непълноти и грешки в кадастралната карта на с.Самораново, с цел образуване на два нови
поземлени имоти:
- №65245.3.505 с проектна площ 2,599 кв.м, трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;
- №65245.3.472 с проектна площ 4,706 кв.м, трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: Пасище, мера.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към докладна записка с № 619. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предложение за поемане на дългосрочен
общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от Фонд за органите на местно
самоуправление в България – “ФЛАГ” ЕАД, за възстановяване към МРР, като управляващ
орган на Оперативна програма “Регионално развитие” на наложени финансови корекции по
проект: “Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа
на община Дупница” по Договор BG161РО001/2.1-02/2007/028 финансиран от Оперативна
програма “Регионално развитие”. /вх. № 619/19.11.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това е по повод на онзи приключил проект от 2008 г..проекта за “Реконструкция и
рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на община Дупница». По
него има наложена корекция финансова корекция в размер на 491 880 лв.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря ви.
За голяма част може би не е ясно за какво говорим. Предлагам да дадем думата на
колегите.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Нека чуем мнението на комисиите г-н кмете и тогава.
Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател.
В комисията докладната беше разгледана, бяха изслушани и експертите. Смятам , че
трябва да ги чуем в зала, за да може нашите съграждани да се запознаят. Неприятно е,
корекция и то финансова но е факт. Смятаме, че така направеното предложение е възможно
най-добрия изход от така създалата се ситуация.
Положително е становището на комисията да бъде приета докладната.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Кой предлагате за разяснения?
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колегата Георгиев.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Георгиев.
Може ли г-н Георгиев и аз имам въпрос към вас да съобщите какъв е размера на дълга
във фонд “ФЛАГ” в момента, какъв ще стане след приемането на този дълг и какъв е вашият
прогнозен…1 700 000 ни беше съобщено на предната комисия. Допълвайки сега още триста и
колко хиляди ще стане около 2 000 000? Просто искам да го чуят съветниците да го чуят от
вас, за да знаеме и какъв очаквате да бъде тавана, който можеме да достигнеме във фонд
“ФЛАГ” и не затапва ли това възможността за бъдещи съфинансирания по европейски
проекти, когато приемаме тези толкова много дългове във фонд “ФЛАГ” ние си хабиме
експозицията във фонд “ФЛАГ” и когато дойде някой нов проект ние вече сме взели оттам
2 000 000 и няма да може да ползваме съфинансиране. Не казвам, че не може да ползваме,
просто така и не може да ми стане ясно какъв е лимита или тавана, който може да ни отпусне
ФЛАГ конкретно на община Дупница? Това ми е въпроса.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Няма лимит. Решението за отпускане на съответния заем, заем независимо който
искаме се взима от управителния съвет на фонд “ФЛАГ” и лимит няма. Критериите по-скоро
това дали да да бъде или да не бъде отпуснат заем са свързани дотолкова с доколко
конкретната община е примерен платец. Ние до момента нямаме забавяния към фонд
“ФЛАГ”. Ето защо нямаме към този момент проблеми от 2011 г, 2012 г. мисля, че беше
първия заем от фонд “ФЛАГ”, който беше изтеглен. Предоставихме ви справка, мисля че
беше при предишното заседание, което вие изискахте. Виждате, че всички мостови
кредитирани от фонд “ФЛАГ” са изплатени. Единствените задължения към фонд “ФЛАГ”,
които стоят в по-дългосрочен плат, като те също се обслужват редовно са тези, които сме
теглили за корекциите, които са наложени по проектите. Там са 10 годишни, какъвто в
същност заем искаме и към момента. Конкретно ви отговарям нямаме лимит, нямаме
експозиция, което не означава че трябва да трупаме нови и нови задължения към фонд
“ФЛАГ”. Аз искренно се надявам това да е последната корекция, за което теглиме такъв заем.
По отношение на мостовото кредитиране, което ни помага да завъртим схемата с
разплащанията към изпълнителите по различните проекти ще продължи и занапред по
причини, които много пъти сме коментирали. Това е най-евтиния ресурс с който може да
задвижиме една подобна схема. Колкото до конкретното искане за заем аз имах възможността
с вас да проведа един разговор дадох ви подробна документация, мисля коректна беше и ако
останалите общ.съветници не са проявили предварително интерес в най-общ план следва да
им се обясни какъв е проблема. Проема е свързан с цитирания проект един от найсъществените проекти, който беше осъществен в изтеклия програмен период 2007-2014 г. а
именно рехабилитацията на общинската пътна мрежа. Знаете това са пътища ДупницаБистрица, Дупница-Баланово пътищата към Креминик и др.сигурно забравям нещо. За
съжаление при провеждане на процедурата, която е била в предишния мандат управляващия
орган е отчел, че е пропусната дискриминационна клауза. Има изискване според което
изпълнителя е би трябвало да има определен брой работници на трудов договор, както и
обороти, които предполагат третирането на процедурата като дискриминационна. От
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документацията, която съм ви предоставил мога да предоставя и на всички общ.съветници се
вижда, че ние сме направили всички възможни стъпки, така че да предодвратиме тази
корекция, като сме завели съдебен иск с ясното съзнание, че тази практика не е утвърдена в
България и към момента няма практика при която решенията на управляващите органи да
подлежат на съдебна отмяна ако трябва да се каже сигурно не се изразявам с най-добрия
юридически език. Пак казвам процедурата е проведена през 2008 г. допуснато е това нещо.
Мога да кажа, че през настоящия мандат на инж.Чимев такива дискриминационни клаузи не
са допускани и нямаме такива корекции. За съжаление това, което се е случило в миналото
няма как да не си го заплатим. Другия вариант ако не поискаме такъв заем и да разплатим
тази корекция тази сума ще ни бъде прихваната от някои от проектите, които изпълняваме.
Виждате корекцията е на стойност 500 000 лв. искаме заем за около 394 000 лв.т.е. над
100 000 лв.са ни прихванати от предишни проекти. Личното ми мнение и това на
общ.ръководство, че не бива да допускаме важните проекти, които се осъществяват в момента
да останат недофинансирани чрез прихващане.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Заповядайте за изказвания.
Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Взимам думата, за да се извиня на вас и на колегите, че заради ангажименти свързани с
честването, което се прави днес по-голяма част от нашата група се налага да излезе от
заседанието и ако може да продължите работата без нас.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Това е ваше лично решение.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Поради факта, че Министерски съвет има нова структура предлагам кмета да
предложи в тази точка, където е споменато МРР да бъде коригирано на МРРБ. Промяна
вписана доста след внасянето на докладната. Просто една техническа промяна.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ние виждаме тук Оперативна програма “Регионално развитие”.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Мисля, че в обосновката…
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
В обосновката има но нас ни интересува повече решението.
Ние не променяме обосновка, въпроса е да не навредиме на решението с нещо.
Г-н Пехливански желаете ли още да…?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги.
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Действително този въпрос е брадясал и трябва да го решиме веднъж завинаги. Аз по
повод на такива докладни съм се дразнил много когато в началото на този мандат към
неразплатените средства, които не бяха се прилагаше тука тези 3 500 000 -4 500 000 и
изглеждаше още по-голям обема на неразплатените средства на община Дупница, което
специално това перо не е директно общинско. Затова хората и общ.съветници разбраха, че
тука общината с изключение на това, което е направено този пропуск..И вие г-н Георгиев
имахте проблеми с някои от конкурсите. Имаше връщания, обжалвания, но няма как да не се
допускат грешки. Аз имам също тази документация, която е била представена на
председателя и действително тези органи човек не може да ги разбере. В края на краищата
какво лошо има в това да се сложи клауза опит в сектора. Поне едно 20% опит в сектор това е
една от причините да има корекции. Другото беше за квалификация на работниците и т.н
Такива са органите така оценяват. Някъде са направени пропуски на нас се е паднало и са ни
хванали и докрай ще ни мъчат. Ние ще гласуваме за тази докладна, но и за в бъдеще да
внимаваме много. Тази преписка е действително интересна веднъж се допуска възвражение
на общината, друг път не се допуска. Интересна но смешна работа.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Заповядайте.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Една проста преписка, една проста грешка и в края на краищата данъкоплатците на
общината ще платят 500 000 лв. нищо Виновен е органа МРРБ виновен е некой друг. Никой
друг не е виновен.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Правилно е това, което казвате.Аз затова ходих при г-н Георгиев и се интересувах със
знанието на кмета, проверих преписката. Въпроса според мене е насочен повече към кмета и
финансовия зам.кмет. Имаме ли някаква възможност да ги върнеме тия пари без да взимаме
от ФЛАГ? Това е по-големия въпрос, който касае тази докладна.
На фона на възможността, която ви дадохме през 2013 г. …през 2014 да не платите
нито един лев за лихви давайки възможност на общината да изтегли облигационен заем.
Отново повтарям добронамерено да не затапваме фонд”ФЛАГ” ако има възможност с
тези нови 400 000 лв, защото това може да бъде предпоставка за ликвидиране на
възможността да получиме съфинансиране в бъдеще.
Това е което искам да попитам и аз.
Благодаря.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако ми позволите и аз да кажа две приказки.
Колеги.
Едно нещо всеки път ми прави неприятно впечатление, зависи кой как го чете. Тука
въпроса какъв е? Имаме наложена санкция. Какво предлагам като входиране на тази
докладна. Избор нямаме. Никой не ни пита дали искаме или не. Корекцията ще бъде спряна
тези пари ще бъдат взети. Това, което казвате г-н Костадинов относно това няма ли
възможност общината. От началото на 2014 г. само по запори чрез изпълнителни дела сме
изплатили има няма към 600 000. Тая община нали вие всички знаете какъв бюджет
изпълнява. Как виждате във фонда на тая община едни такива ресурси като резерв, с които
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могат да се поемат такива плащания. Аз поне не знам. От един бюджет, който е изцеден до
стотинка ние да изтупаме още 500 000 лв. То е преценено. Виждате 108 197 лв. Ведно с лихва
9 400 вече са погасените . Не е имало друг вариант затова предлагаме този.
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Понеже се обърнахте към мене. Аз лично считам, че има много други варианти и не
вие платихте тия 600 000 лв. а ги платихме ние като ви дадохме възможност да не платите
1 000 000 лв., които икономисахте и трябваше вместо 600 000 лв да платите 1 000 000
лв.неразплатени задължения. А вие с остатъка от 400 000 лв. покривате собствения си
дефицит. Това са парите, които ви осигури ОбС а не вие сте ги платили.
Колеги има ли още някой да се изказва?
Заповядайте.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Благодаря.
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
Трудна докладна, която се надявам да бъде подкрепена и да бъде гласувана и влизам в
положението на кмета Чимев за всичко, което каза. Да продължа тока, което д-р Попниколов
каза дайте да назоваваме нещата с истинските им имена. Знаеми всички или по-голяма част
тези, които бяхме в състава на предишния ОбС как предишния кметски екип правеше
процедурите, защото това е резултата от работата на “успешния” инж.Янев. Знаеме кои го
съветваха тия, които не ги търсят или ги търсят или са извън България, защото тук стои
тяхната фирма. За тая фирма беше правена тая процедура. Финансовия орган съвсем
справедливо е намерил дискриминационни условия и налага тая финансова санкция. Да ама
сега сметката я плащаме всички. Тях ги няма дали ще се върнат или не не стои на дневен ред,
но 500 000 лв. трябва да платим, нали така д-р Попниколов? Нека това бъде за урок оттук
нататък и за в бъдеще да не се допускат подобни условия при далеч по-големи процедури,
които трябва да реализира. Аз ще гласувам за, единствено ме притеснява дългия срок.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Има ли други желаещи за изказване?
Г-жа Китанова заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Относно вашите притеснения за лимита на община Дупница към ФЛАГ да уточня, че в
разговори в които съм присъствала аз и кмета оценката, която те дават на общината като
финансово състояние е тази, че ние бихме могли да ползваме лимит от 10 000 000 лв. в
момента общината има експозиция 1 700 000 лв, така че смятам спокойно този кредит може
да бъде взет и обслужен и няма да сме дори и близо до лимита.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Чудесно.
Тогава защо си противоречите с г-н Георгиев? Той казва няма вие казвате за 10 000 000
лв. Това попитах има ли лимит?
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Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Отговарям ви тъй като аз съм присъствала на тези разговори, които касаят строго
цифрите.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ето това ни успокоява максимално и ви благодаря.
Сега да не жонглираме с цифрите, защото не са 1 700 000 плюс 3 200 000 нали, които
пролетта ще ги върнете.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Към днешна дата тези 3 200 000 ние нямаме подписан договор ние не сме ги усвоили.
Към днешна дата са 1 700 000.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Простете ми не се чувствайте…аз казах, че финансовото състояние ще бъде приоритет
№ 1 за мен и ме извинете ако понякога съм по-пристрастен и искам повече точност.
Колеги имали още желаещи за изказване? Няма.
Тогава пристъпваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
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32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, т. 10 от ЗМСМА, чл.27, ал.4, 5 и във връзка с чл.13 от
Закона за общинския дълг, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 186
Общински съвет – Дупница на основание чл. 21, т. 10 от ЗМСМА, чл.27, ал.4, 5 и във
връзка с чл.13 от Закона за общинския дълг, дава съгласие:
1.Община Дупница да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местно
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен
общински дълг с цел погасяване на оставащата част от наложена финансова корекция на УО
на Оперативна програма “Регионално развитие”, в размер на 393 087,18 лв. по проект
„Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на
Община Дупница” , финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013
г.”, приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, операция 2.1: Регионална и местна
пътна инфраструктура, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO
001/2.1.-02/2007 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез
рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”, при следните условия:
• Максимален размер на дълга – 393 087,18 лв. (триста деветдесет и три хиляди
осемдесет и седем лв. и осемнадесет ст.)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване до 10 години, считано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 5.078 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
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- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона
за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Дупница да подготви исканията за
кредити, да ги подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договори за кредити и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за опрощаване на задължения
на община Дупница към “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница.
/вх. № 620/19.11.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Г-н Кацов за становище на икономическа комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател.
На свое заседание икономическа комисия взе решение и то е единодушно докладната
да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Колеги, има ли желаещи за изказване?
Заповядайте г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
По време на заседание на икономическата комисия възникнаха няколко въпроси по
тази докладна, които искахме да обсъдим тук в зала. Единия от въпросите е от тази година
община Дупница заплаща такса заустване на отпадъчни води в размер на около 36 000 лв. и
около 6 000 лв. това е мониторинга. Заплащането на тази такса вследствие на това, че
активите на пречиствателната станция са прехвърлени към община Дупница или следствие на
това, че има промени в закона за водите. Тъй като на нас ни беше обяснено от управителя на
дружеството, че таксата се заплаща заради прехвърлени активи. В дакладната е записано на
втора страница, че има промени в закона за водите вседствие на което 2014 г. вече това става
задължение на самите общини. Това беше въпроса, който не можахме да уточниме. Трябва
малко пояснение.
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Вторият ми въпрос е на миналата или по-миналата сесия, когато разглеждахме
балансите на дружеството беше поставен въпроса управителя на дружеството да внесе в ОбС
справка за изтекъл давностен срок на несъбраните задължения, за да може по същия начин
както отписваме тези задължения от общината да отпишеме и задълженията с изтекъл
давностен срок, тъй като края на годината когато разглеждаме балансите на дружеството да
не водиме кухи суми в дружеството и да нямаме реална представа за състоянието на
дружеството.
Това бяха двата въпроса, които коментирахме на самата комисия.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Илиев, заповядайте.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Общински съветници. Малко съм раздвоен в случая относно докладната, тъй като
отписване на 136 000 лв. задължения на общината към “В и К” малко или много съм разчитал
на тези средства и биха помогнали за стабилизиране на финансовото състояние на
дружеството. Но от друга страна действително от тази година общината като собственик вече
получава разрешителните за зауствания на тяхно име. Тези такси, които се плащат ежегодно и
за в бъдеще ще бъде така са в размер на около 36 000 лв. годишно плюс мониторинг както и
да е . Прави цифра около 40 000 лв. и в течение на близките няколко години така е коректно
според мен не е длъжна общината да поема тези такси тези сметки биха се изравнили.
Относно запитването на г-н Шушков ще кажа, че направих справка така е
разрешителните се издават на името на собственика. Собственика на пречиствателна станция
е в момента общината. Така, че с изменение от 2011 г. Наредба 2 всички изтекли
разрешителни се издават на името на собственика т.е. няма как “В и К” да поеме този разход
при положение, че не е собственик и няма възможност да плати нещо на което не е титуляр.
Това мога да кажа.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Заповядайте г-н Шушков на микрофона.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
По отношение на втория въпрос на г-н Шушков аз съм предложил на ОбС дали сме
докладна, мисля за около 68 000 несъбираеми вземания, които би трябвало да се разгледат на
сесия на ОбС.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Дал сте ги къде?
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
В ОбС в деловодството. Там имаше срок.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Колеги имате думата.
Запавядайте г-н Пехливански.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Колеги, този въпрос също е доста стар. Г-н Илиев не трябва толко да съжалява, защото
за мен това бяха едни надути разходи, които се превърнаха…спомням си една комисия от 2-3
от “В и К” минаха по улиците къде има чешмичка обществена къде няма, писали надписвали.
В общината тука не обърнали внимание подписали фактурите и така се стигна до осъждане на
общината. Аз съм предлагал на предишното ръководство и на по-предишното да решат
въпроса по следния начин. Знаеме, че “В и К” копае навсякъде, където има аварии и след това
50% от авариите не отстранява. Общината доста често се е налагало хора като се оплакват тя
да направи това нещо. Предлагах едно прихващане да стане, не могло като не може сега това
е правилния начин. Не трябва да се чувства общината едва ли не, че “В и К” ни дава подаяние
или обратно те да се чувстват обидени, защото тези около 150 000 лв., които са изплатени
вече горе-долу това е реалното състояние което общината трябваше да плати тогава. Ако
бехме им дали тези пари щяха да си свършат нещо. Общината не е такова предприятие, което
може да си позволи да плаща за надписани количества вода.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Други желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 108 от Закона за
задълженията и договорите, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 187
1. Общински съвет Дупница дава съгласие да бъдат опростени задълженията на
Община Дупница към “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница, ул.
“Неофит Рилски” № 9, в размер на 14 018,88 лв./четиринадесет хиляди и нула осемнадесет
рева и 88 стотинки/ по изпълнителен лист № 240/2007 г. и 122 176.21 лв. /сто двадесет и две
хиляди сто седемдесет и шест лева и двадесет и една стотинки/ по изпълнителен лист №
739/2007 г. и същите да бъдат отписани като несъбираеми вземания от активите на
дружеството и като задължения на общината.
2. Общински съвет Дупница задължава Кмета на Община Дупница и управителя на
“Водоснабдяване и канализация Дупница” ЕООД, гр. Дупница, ул. “Неофит Рилски” № 9, да
предприемат всички фактически и правни действия за изпълнение на т. 1.
***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 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 № 68789.552.42, местност „Лъката” по
КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-116/25.05.2010 год. на
Началник СГКК-Кюстендил. /вх. № 621/19.11.2014г./
За становище на комисия по ТСУ арх. Пилев заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Становището на комисията е докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 188
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 Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на поземлен имот с идентификатор № 68789.552.42, местност „Лъката” по КК на гр.
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-116/25.05.2010 год. на Началник
СГКК-Кюстендил.
2.Разрешава на Александър Георгиев Славков, собственик съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 156, том І, рег. № 2194, дело № 147 от 2011 год.
(вписан в Служба по вписванията при ДРС с Акт № 96, том 8, рег. № 2090, дело № 1022 от
08.07.2011 год.), да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 68789.552.42, местност
„Лъката” по КК на гр. Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
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застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителен проект, с изработени варианти на
трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура.
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 и
“ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.
Отново имаме една група докладни, които касаят продажбата на имоти на ул.
”Солун”. Аз ви предлагам ако желаете отново становищата да разгледаме изказвания да
минат заедно и да преминеме към гласуване.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.13 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 67,14 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул.
”Солун” №4, ет.2. /вх. № 622/19.11.2014г./
Нека чуем първо мнението на икономическата комисия. Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател.
Това е първата от поредица докладни до изчерпване на дневния ред с изключение на
извънредните докладни, които гласувахме. Продажба на недвижими имоти в сградата на ул.
”Солун” това е бившата поликлиника. Комисията разгледа докладната. Смятаме, че е
достигната добра първоначална цена. Това, което прави добро впечатление, че всичките са
обявени на публичен търг с явно наддаване и там вече интереса ще прецени до каква сума
ще акумулира община Дупница от тези продажби. Това, което знаем че има заявен
инвеститорски интерес за всяка една от тези продажби, така че да си пожалаем да се
постигне по-добър резултат на публичния търг с явно наддаване.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Арх. Пилев, заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
При обсъждането на поредицата докладни 14 на брой за продажба на имоти в старата
поликлиника комисията постави един въпрос на който ние веднага получихме отговор в
последствие и съм длъжен да го кажа дали тези имоти са ипотекирани под някаква форма и
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някъде. Оказа се, че точно тези имоти не са ипотекирани. Така, че това не представлява
пречка за тяхната продажба. Комисията предлага и 14 докладни да бъдат приети.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Имате думата за изказвания. Тогава пристъпваме към гласуване.
Поименно гласуване. Първата докладна е с № 622.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
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за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 189
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.13, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 13.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 67,14 кв.м, ведно с
3,05% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС №3960/18.09.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 34 680 лв. /тридесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет
лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 3 468 лв. /три хиляди четиристотин
шестдесет и осем лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към докладна с вх.№ 623.
Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
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11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 190
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.14, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 14.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 37,36 кв.м, ведно с
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1,70% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост
№3961/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 19 440 лв. /деветнадесет хиляди
четиристотин и четиридесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 944 лв. /хиляда деветстотин
четиридесет и четири лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна с вх.№ 624.
Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
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29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
за
за
отсъства
отсъства

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 191
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.15, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 15.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 20,95 кв.м, ведно с
0,95% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС №3962/18.09.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 10 780 лв. /десет хиляди седемстотин и осемдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 078 лв. /хиляда седемдесет и осем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 625.
Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие

81

РЕШЕНИЕ
№ 192
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.16, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 16.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 24,09 кв.м, ведно с
1,1% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС №3963/18.09.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 12 480 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 248 лв. /хиляда двеста четиридесет и осем
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 626.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
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17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 193
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.17, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 17.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 103,55 кв.м, ведно с
4,71% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС №3964/18.09.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 51 830 лв. /петдесет и една хиляди осемстотин и тридесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
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2.2.Размер на депозита за участие в търга – 5 183 лв. /пет хиляди сто осемдесет и три
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 627.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 194
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.18, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 18.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 32,27 кв.м, ведно с
1,44% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС №3965/18.09.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 17 550 лв. /седемнадесет хиляди петстотин и петдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 755 лв. /хиляда седемстотин петдесет и
пет лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 628.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева

за
за
за
отсъства
за
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6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 195
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.19, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
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30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 2, обект 19.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 8,23 кв.м, ведно с
0,37% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС №3966/18.09.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 4 250 лв. /четири хиляди двеста и петдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 425 лв. /четиристотин двадесет и пет
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 629.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
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25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 196
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.20 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
сграда едно, обект двадесет/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 20
/двадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири/,
предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой нива на
обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 10,06 кв.м /десет цяло и шест стотни
квадратни метра/, ведно с 0,46% идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС
№3967/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 5 100 лв. /пет хиляди и сто лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 510 лв. /петстотин и десет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
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3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 630.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 197
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.21 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
сграда едно, обект двадесет и едно/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 21
/двадесет и едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет
и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой
нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 28,67 кв.м /двадесет и осем цяло и
шестдесет и седем стотни квадратни метра/, ведно с 1,28% идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: няма – частна общинска
собственост по АОС №3968/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 15 610 лв.
/петнадесет хиляди шестстотин и десет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 561 лв. /хиляда петстотин шестдесет и
един лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 631.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев

за
за
за
отсъства
за
за
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7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 198
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.22 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
сграда едно, обект двадесет и две/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
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кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 22
/двадесет и две/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет
и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой
нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 29,66 кв.м /двадесет и девет цяло и
шестдесет и шест квадратни метра/, ведно с 1,35% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост
по АОС №3969/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 16 260 лв. /шестнадесет хиляди
двеста и шестдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 626 лв. /хиляда шестстотин двадесет и
шест лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 632.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
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22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 199
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.23 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
сграда едно, обект двадесет и три/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 23
/двадесет и три/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет
и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой
нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 14,76 кв.м /четиринадесет цяло и
седемдесет и шест стотни квадратни метра/, ведно с 0,67% идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: няма.– частна общинска
собственост по АОС №3970/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 8 150 лв. /осем
хиляди сто и петдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 815 лв. /осемстотин и петнадесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
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2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 633.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

23
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 200
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.24 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
сграда едно, обект двадесет и четири/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 24
/двадесет и четири/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет
и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой
нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 37,00 кв.м /тридесет и седем
квадратни метра/, ведно с 1,68% идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС
№3971/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 18 590 лв. /осемнадесет хиляди
петстотин и деветдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 859 лв. /хиляда осемстотин петдесет и
девет лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 634.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев

за
за
за
отсъства
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5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 201
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.25 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
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сграда едно, обект двадесет и пет/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 25
/двадесет и пет/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет
и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой
нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 14,20 кв.м /четиринадесет цяло и
двадесет стотни квадратни метра/, ведно с 0,63% идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост по АОС
№3972/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 7 540 лв. /седем хиляди петстотин и
четиридесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 754 лв. /седемстотин петдесет и четири
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Гласуваме последната докладна от този ред с № 635.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
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21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 202
1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.26 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
сграда едно, обект двадесет и шест/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4 /четири/, етаж 2 /две/, обект 26
/двадесет и шест/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.606.254 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и шест, имот двеста петдесет
и четири/, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой
нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 12,72 кв.м /дванадесет цяло
седемдесет и два квадратни метра/, ведно с 0,58% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: няма – частна общинска собственост
по АОС №3973/18.09.2014 год., с пазарна оценка в размер на 7 250 лв. /седем хиляди двеста
и петдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
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2.2.Размер на депозита за участие в търга – 725 лв. /седемстотин двадесет и пет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3..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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към извънредните докладни. Започваме с докладна записка с № 644 от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински
поземлен имот с идентификатор № 65245.6.409 по кадастралната карта на село Самораново,
местност Плешка кория, с площ 3 496 кв.м. /вх. № 644/24.11.2014г./
Първо да гласуваме допуск понеже не е гледана в комисиите.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
Гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
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21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

22
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.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 203
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор №65245.6.409 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район шест, имот четиристотин и девет/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, местност Плешка кория, с
площ 3 496 кв.м /три хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 90046 /деветдесет хиляди четиридесет
и шест/. Имотът не съдържа сгради.
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор №65245.6.409 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район шест, имот
четиристотин и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Самораново, община Дупница, местност Плешка кория, с площ 3 496 кв.м /три хиляди
четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 90046 /деветдесет хиляди четиридесет и шест/. - частна общинска

100

собственост по Акт за общинска собственост №1939/26.11.2012 год., с пазарна оценка в
размер на 17 890 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева/.
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 – 1 789 лв. /хиляда седемстотин осемдесет
и девет лева/, 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 5% от пазарната оценка.
3.4.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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.121.61 по кадастралната карта на село Крайници, местност
Таушаница, с площ 7 052 кв.м. /вх. № 645/24.11.2014г./
Първо да гласуваме допуск за разглеждане на докладната записка.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

Приема се.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте г-жа Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Аз по-скоро имам въпрос към г-н кмета. Тъй като в землището на почти всички села
в община Дупница има доста общинска земя, това означава също, че има заявен интерес
така ли ….?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Имаме представител.
ИНЖ. НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “С и С”:
Уважаеми общ.съветници и за четирите докладни, които са извънредни има заявен
интерес. Няма проблем според мен ако гласувате да получиме средства от тези продажби.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-жо Великова, няколко думи за цената. Като гледаме така някъде около 2 000 лв. на
декар това ли е средната оценка? Ясно е , че има оценка от оценител и т.н.. 7 000 м2 за
15 000 лв.така ли е?
ИНЖ. НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “С и С”:
Точно да.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли други въпроси? Ако няма пристъпваме към гласуване.
Гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

22
няма

102

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 204
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор №39339.121.61 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет,
кадастрален район сто двадесет и едно, имот шестдесет и едно/ село Крайници, община
Дупница, местност Таушаница, с площ 7 052 кв.м /седем хиляди петдесет и два квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 121061 /сто двадесет и
една хиляди шестдесет и едно/. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №39339.121.61 /землище
тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район сто двадесет и едно,
имот шестдесет и едно/ село Крайници, община Дупница, местност Таушаница, с площ 7
052 кв.м /седем хиляди петдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 121061 /сто двадесет и една хиляди шестдесет и едно/.
Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №2139/20.03.2013 год., с пазарна оценка в размер на 15 825 лв. /петнадесет
хиляди осемстотин двадесет и пет лева/.
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 – 1 582,50 лв. /хиляда петстотин осемдесет
и два лева и петдесет 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 5% от пазарната оценка.
3.4.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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към трета точка от извънредните. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
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имот № 056071 в землището на село Грамаде, местност Горните ливади, с площ 2.868 дка.
/вх. № 646/24.11.2014г./
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
Имате думата за изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

21
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.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 205
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: “Поземлен имот №056071
/петдесет и шест хиляди седемдесет и едно/ в землището на с.Грамаде, с ЕКТТЕ 17659,
местност Горните ливади, с площ 2.868 дка /две цяло осемстотин шестдесет и осем хилядни
декара/, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия:
седма. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №056071 /петдесет и шест хиляди седемдесет и
едно/ в землището на с.Грамаде, с ЕКТТЕ 17659, местност Горните ливади, с площ 2.868
дка /две цяло осемстотин шестдесет и осем хилядни декара/, начин на трайно ползване:
Ливада, категория на земята при неполивни условия: седма. Имотът не съдържа
сгради.– частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2212/16.04.2013
год., с пазарна оценка в размер на 6 180 лв. /шест хиляди сто и осемдесет лева/.
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 – 618 лв. /шестстотин и осемнадесет лева/,
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 5% от пазарната оценка.
3.4.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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №
65245.2.3 в землището на село Самораново, улица “Отовица”, с площ 774 квадратни метра.
/вх. № 651/26.11.2014г./
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Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
Имате думата за изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

21
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 206
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот Поземлен имот с
идентификатор 65245.2.3 село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61 от
05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Самораново, с площ: 774 кв.м /седемстотин седемдесет и четири
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Друг вид земеделска земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
002003, квартал: 0. Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на
следния общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 65245.2.3 село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, с площ: 774 кв.м
/седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 002003, квартал: 0. Имотът не съдържа
сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №3959/15.09.2014
год., с пазарна оценка 9 140 лв. /девет хиляди сто и четиридесет лева/, съгласно експертна
оценка, изготвена от 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 – 914 лв. /деветстотин и четиринадесет лева/,
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.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 проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към последна точка от дневния ред. Докладна записка от Илиянка
Пилева – общински съветник, относно Промени в състава на постоянните комисии към
Общински съвет – Дупница. /вх. № 652/26.11.2014г./
Заповядайте г-жо Пилева.
Г-ЖА ИЛИЯНКА ПИЛЕВА - общ.съветник:
Уважаеми общ.съветници,
/ чете докладната записка приложена към протокола/
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Първо ще гласуваме допуск на докладната до разглеждане.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
Имате думата. Заповядайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ - общ.съветник:
Г-н Председател.
Независимо от това, че не се прие моето предложение за председател на ОбС въпреки
всичко поздравявам ви с новия пост. Надявам се работата да бъде пълноценна и да
продължаваме да работиме.
След излизане на доктор Кьосева в здравната комисия е необходимо нейното място да
се запълни и да влезе г-н Димитър Мирчев, който също не е член на никоя комисия. В тая
светлина предлагам за председател на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически
въпроси нашия колега Атанас Василев а г-н Димитър Мирчев да стане член на същата
комисия.
Преди да седна г-н председател предлагам да инициирате една промяна за в бъдеще в
Правилника на ОбС, защото стана практика до края на всяка сесия оставаме едни и същи. В
правилника да има някаква промяна, някаква санкция за оставане до края на сесията.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Панчев сега ОбС избира Атанас Василев за председател на ПК а г-н Мирчев…
Има желаещи за изказване.
Заповядайте г-н Попов.
Г-Н КИРИЛ ПОПОВ - общ.съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет.
Тъй като съм член на тази комисия там се разискват въпроси, които не са от нашата
компетенция и налага се да има доктор в тази комисия. Налага се да се разчитат диагнози…а
ние сме специалисти по други неща.
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Затова предлагам в тая комисия председател да е доктор.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Аз също съм член на тази комисия. Предлагам да не се стига както в миналия мандат в
комисията по земеделие бях аз яйде горе долу агроном мога да съм, Панчо Панайотов,
Крумчо Милев и незнам кой беше пълни циркове. Сега Наско го уважавам, но не може да е
председател на тая комисия. Направете трансфер на някой лекар. Смятам, че Наско няма да се
справи с тази работа както примерно и аз. Аз няма да гласувам Наско да е председател за
колегата ще гласувам да влезе в комисията. Ако трябва отложете докладната за другата сесия.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Какво е вашето предложение?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Ами лекар трябва да оглави тази комисия.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли други изказвания?
Г-н Панчев, може ли да кажа и аз. Политически е прието освен тези основания, което
казаха колегите когато се обсъжда подобно нещо нека се направят консултации между
политическите сили в ОбС. Освен г-н Мирчев, така без комисия е и Владимиров, така че
предлагам добронамерено да отложим този въпрос за следващата сесия, да се подготвиме да
поканиме лекар в комисията, защото как ние ще разглеждаме комисията социални доклади,
където ни пишат диагнози когато между членовете няма лекар.
Аз предлагам да отложиме разглеждането на този въпрос за следващата сесия с оглед
консултации между политическите сили. Аз давам моето предложение, както вие давате
вашето . Това е. макар, че вашето поведение да предлагате без да сме провели разговор също
не го разбирам.
Заповядайте.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Колеги.
Става въпрос, че в тая комисия от излизането на д-р Кьосева няма лекар. Ние нищо
друго не правиме. Дали ще избереме председател или нема да избереме тая комисия си остава
без лекар. Така ли е ? Можеме да я попълниме с лекар, което не пречи в момента на г-жа
Пилева да се гласува докладната. Ако се внесе искане и има колега, който е съгласен да влезе
в тая комисия, защото това ще му стане допълнително всеки от нас е член на комисия няма
никакъв проблем.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, има ли още желаещи за изказвания?
Ще пристъпиме към гласуване с вдигане на ръка. Първо предложенията, които
направи г-н Панчев, след което ще гласуваме цялата докладна.
Първото предложение. ОбС избира Атанас Василев за председател на ПК по
здравеопазване, социална политика и етнически въпроси.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

11
3
6

Второто предложение. Избира Димитър Мирчев за член на ПК по здравеопазване,
социална политика и етнически въпроси.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
1
няма

Гласуваме проекта като цяло с измененията, които направихме. Чета отново:
ОбС избира Атанас Василев за председател на ПК по здравеопазване, социална
политика и етнически въпроси.
/ въпрос от място/
Приема се първото предложение. Тази докладна съгласно ал. 4 от закона трябва да са
17 гласа, за да мине докладната.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА- общ.съветник:
Бихте ли ни съобщили колко са “за”, “против” и “въздържали се “.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
За – 11, 3 – против и 6 – въздържали се.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА- общ.съветник:
И се приема председател да бъде колегата?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Да, точно така.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА- общ.съветник:
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Сега гласуваме цялата докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

16
1
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.1, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 207
1. Общински съвет – Дупница не приема предложения проект за решение по Докладна
записка от Илиянка Пилева – общински съветник, относно Промени в състава на постоянните
комисии към Общински съвет – Дупница. /вх. № 652/26.11.2014г./
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
С това се изчерпа дневния ред и днешното заседание приключи.
Благодаря колеги.

Заседанието бе закрито в 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Костадин Костадинов/

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

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