ПРОТОКОЛ
№7
Днес 15.05.2015 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе VII-то
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 26 общински съветника.
Отсъстваха Матей Попниколов, Илиянка Пилева, Емил Панчев, Марио Кирилов, Асен
Илиев, Кирил Попов и Лорета Николова.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Станислав Павлов в 10.05
часа.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 26 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.05, откривам VII - то извънредно заседание за 2015 година
на Общински съвет Дупница.
Предлагам в началото с едноминутно мълчание да почетем паметта на
загиналите в тежката катастрофа на 10 май в с. Яхиново на загиналите четирима наши
съграждани и една гражданка на община Кюстендил.
/ ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ТЕЖКАТА
КАТАСТРОФА В С. ЯХИНОВО /
Благодаря ви.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 355 /13.03.2015 г.
ПРОЕКТ!

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Обявяване
на ден на траур на територията на Община Дупница. /вх. № 348/11.05.2015г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общинските мери и пасища за 2015 година. /вх. № 328/30.04.2015г./

***
***
***
***
***
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Моля, да гласуваме дневния ред.
Който е “за” дневния ред да бъде приет, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Обявяване на ден на траур
на територията на Община Дупница.
/вх. №
348/11.05.2015г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общинските мери и пасища за 2015 година. /вх. № 328/30.04.2015г./
***
***
***
***
***
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Първа точка от днешното заседание е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Обявяване на ден на траур на територията на Община
Дупница. /вх. № 348/11.05.2015г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Допускане за разглеждане, тъй като докладната не е минала през комисии.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Приема се.
Желае ли някой да направи изказване?
Ако няма който е “за” проекта за решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 96
1. Обявява 12 май 2015 г. /вторник/ за ден на траур на територията на Община
Дупница.
2. Отменя всички тържества и масови прояви, провеждащи се на открито. Препоръчва
провеждането на предварително организираните официални и светски събития да започнат с
едноминутно мълчание в памет на загиналите наши съграждани.
***
***
***
***
***
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Втора точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне на общинските мери и пасища за 2015 година. /вх.
№ 328/30.04.2015г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Тъй като докладната не е гледана в комисии, всъщност заради тази докладна записка
свикваме извънредната сесия, затова ще ви помоля да гласуваме допуск за разглеждане на
сесията.
Който е “за” докладната да се разглежда на заседанието, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Приема се.
Давам думата за изказвания.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ще ми позволите колеги да предложа някои редакционни промени и допълнения.
В правните основания след чл.21, ал.1, т.8 да се добави и т.12.
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Т.1 от решението да се промени както следва : „Приема годишен план за паша за
2015год. на община Дупница, ведно с приложенията към него“.
В т.4 от решението думите в скоби „Приложение №2“ да отпаднат.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Тъй като Приложение №2 се отнася за годишния план. То е към годишния план това
приложение а не е към решението. Чисто редакционно.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Да бъде създадена нова т.7 със следното съдържание: „ На основание чл.60, ал.1 от
АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят
особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да
последва трудно поправима вреда“.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Това се налага, за да може земеделските производители, които отглеждат
селскостопански животни в срок 15, т.е. до днес трябва да са си подали документи в общината
заявления, че искат да ползват тези пасища.
В случай, че до днес не са си подали документи ние това решение ако трябваше да
закъснее те търпяха щети в рамките на 1% от субсидията, която получават.
Затова се наложи спешно да свикаме тази сесия да приемем тази докладна и с тази
важна поправка допълнение касаеща допълнителното изпълнение на решението.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
На стр.5 от Годишния план за паша на община Дупница предлагам да се
направят следните изменения в Раздел Приложения, както следва: „2. Приложение №2Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Дупница“.
Да бъде коригирана техническата грешка в приложение №1 към Годишния план
за паша на община Дупница, като в заглавието думата „Предложение№1“ да се чете
„Приложение №1“.
В Приложение №1 към Годишния план за паша на община Дупница, на стр.5
вместо думите“Землище – Яхиново, ЕКТТЕ 87727, община Дупница“ да се чете
„Землище – Червен брег, ЕКАТТЕ 80491, община Дупница“.
Това са предложенията, които правя.
Благодаря ви.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря на кмета на общ.Дупница.
Наистина трябва да приемем тези редакционни в по-голямата си част предложения и
едно, което е допълнение към докладната налагащо предварително изпълнение, за да можем
да свършим работа на 100%.
Имате думата за изказвания колеги.
Георги Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Г-н Председателю,
Г-н кмете.
Закъсняли сме малко с тази докладна. Догодина трябва да се приеме навреме да са
спокойни хората. Аз също минах сега пред поземлената комисия по друг мой въпрос и видях,
че има доста хора, които са разтревожени и не знаеха, че днес ще има заседание на ОбС и
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този въпрос ще се реши. Отговорностите тука ясно са казани на кмета на общината на
дирекция”Европроекти” и кмет и кметските наместници на населените места, така че всеки
ако си изпълнява задълженията така, както трябва ..не се съмнявам че кметските наместници
са направили добри списъци точни да няма след това пререкания и разправии. Работата ще
върви добре. Тук са включени в 3 абзац са включени земи разорани от арендатори а може би
някои са насяти. Може би тук може да очакваме конфликти между тези арендатори и
земеползвателите на пасищата животновъдите, така че не е лошо тези арендатори ако ги
знаеме кои са , може би се знаят в поземлената комисия да бъдат предупредени да подхождат
по-внимателно, когато в тези площи видят, че пасат някакви животни. Аз очаквам да има
такива проблеми.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря на г-н Пехливански.
Други изказвания?
Ако няма други желаещи за изказвания предлагам да приемем предложенията, които
направи г-н Чимев.
Който е “за” тези предложения да станат допълнение към докладната да направим
промените и допълненията към докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Приемат се предложенията за промени в докладната записка.
Ако няма желаещи за изказване гласуваме цялата докладна.
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

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

отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за

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

26
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 /ЗМСМА/ и чл. 37о, ал.
1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 37о, ал.
1, т. 2 от ЗСПЗЗ, чл. 37о, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с Национален
стандарт 4.1, чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 97
1. Приема годишен план за паша за 2015год. на Община Дупница, ведно с
приложенията към него.
2. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо възмездно
ползване от земеделските стопани /животновъди/ и техните сдружения, отглеждащи пасищни
животни на територията на община Дупница. Предоставянето на мерите и пасищата да се
извършва в съответствие с обезпечеността на животинска единица по населени места
/Приложение № 1- годишен план за паша/.
3. Дава съгласие свободните, неразпределени мери и пасища да се предоставят за
общо и индивидуално ползване чрез отдаване под аренда за срок на ползване не повече от 5
/пет/ години, по цени, определени в Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на
общинско имущество /мери и пасища – 6,00 лв. начална тръжна цена/, само на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни, посочени в представените списъци от кметовете и
кметските наместници. Ползването на общинските мери и пасища да става след заплащането
на съответна такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Дупница.
4. Приема „Задължения на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата”
5. Дава съгласие в населените места, в които обезпечеността на животинска единица
е над норматива /100% -во обезпечаване с мери и пасища/, свободните, неразпределени мери
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и пасища да могат да се ползват от животновъдите и сдруженията от съответното населено
място, както и в землища, различни от регистрацията на животните им
6.
Дава съгласие животновъдите и сдруженията да ползват общинските мери и
пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители
единствено след представени актуални анкетни карти за отглежданите от тях пасищни
животни.
7. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение, за да се защитят особено важни обществени интереси, като от
закъснението на изпълнението може да последва трудно поправима вреда.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Дневния ред е изчерпан.
Благодаря ви за бързата реакция и участието в заседанието.
Закривам днешното заседание.

Заседанието бе закрито в 10.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Станислав Павлов/

ПРОТОКОЛИСТ:

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