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ПРОТОКОЛ
№ 13
Днес 05.09.2014 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе XІІІ-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха Матей Попниколов, Асен Башленски и Вергил Кацов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Владимир Владимиров в 10.05
часа.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Добър ден уважаеми колеги, гости.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.05, откривам XІІІ - то редовно заседание за 2014 година на
Общински съвет Дупница.
Съгласно Правилника имаме заявление от Цветелина Олег Годинова за изказване. Тук
ли е госпожата за изказване? Ако я няма, значи няма да имаме…… Друго заявление за
изказване нямаме.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 515 / 29.08.2014 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. /вх.№ 510/29.08.2014г./
2. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Избиране на Председател на Общински съвет – Дупница.
/вх.№
511/29.08.2014г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване по съществуващи улици на кабелна линия ниско напрежение с
дължина 133.50 м и през имат частна общинска собственост, с дължина 3.50 м за
присъединяване на “Сграда на основното застрояване – Целодневна детска градина № 1”,
изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-за детска градина, кв. 89 по
регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 977/28.06.1993 год. и Заповед
№ 593/03.04.2008 год. (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.608.177 по
кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-43/19.05.2008 г. на
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СГКК-Кюстендил), с административен адрес: гр. Дупница,ул. “Втори януари” № 16 от
съществуващ ТП “ЖП Болница” до границата на собственост. /вх. № 438/10.07.2014 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя, частна общинска собственост на собствениците на построените в имотите сгради,
находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе”. /вх. № 445/15.07.2014г./
5. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Предоставяне на 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 част от имот № 134024 с площ 0.205 дка. /вх. № 448/16.07.2014г./
6. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост. /вх. № 452/18.07.2014г./
7. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 65245.4.373 в землището на село Самораново, община Дупница. /вх. №
454/18.07.2014г./
8. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Предоставяне на 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 80491.72.307 в землището на с. Червен брег. /вх. № 455/18.07.2014г./
9. Докладна записка от Първан Дангов – общински съветник, Председател на Комисията за
организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети
Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, относно Утвърждаване на решението на Комисията за
определяне на кандидата, спечелил проведения конкурс за Управител на МБАЛ “Свети
Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 473/29.07.2014г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен № 019042
образуван от поземлен имот с 019039, с площ от 3.942 дка – общинска собственост, по
картата на възстановената собственост на землището на с. Крайни дол, община Дупница.
/вх. № 486/08.08.2014г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване по съществуващи улици на кабелна линия ниско напрежение с
дължина 102.00 м за присъединяване на строеж “Жилищна сграда (с малка височина до
10.00 м) с магазин” разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІ-3007, кв. 180
по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 164/20.02.1991 г. на
Председателя на Общински народен съвет-гр. Станке Димитров (поземлен имот с
идентификатор 68789.18.238 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК), с административен
адрес: гр. Дупница, ул. “Седма Рилска дивизия” № 51, от съществуващ трафопост (ТП)
“Георги Муструков”, разположен в УПИ І-за търговски комплекс, кв. 194 по
регулационния план на гр. Дупница до границата на собственост. /вх. № 495/19.08.2014г./
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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.
№ 497/25.08.2014г./
13. 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.
№ 498/25.08.2014г./
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 и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 500/26.08.2014г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
поставяне на рекламен елемент в общински поземлен имот с идентификатор 68789.21.202
гр. Дупница, местност Дренски рид. /вх. № 501/26.08.2014г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Право на
прокарване на нова стълбова мрежа за улични осветителни тела по съществуващи улици
за изграждане на Енергийно – ефективно улично осветление на гр. Дупница. /вх. №
502/28.08.2014г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Стратегия
за разполагане на преместваеми обекти на територията на град Дупница до 2020 год. /вх.
№ 503/28.08.2014г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.3.504 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.3.243, с площ от 0.898 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 504/28.08.2014г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.4.631 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.4.300, с площ от 1.500 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 505/28.08.2014г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.4.638 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.4.49, с площ от 3.100 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 506/28.08.2014г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.4.639 образуван от поземлен имот с идентификатор №
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65245.4.49, с площ от 3.100 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 507/28.08.2014г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на План за развитие на Община Дупница за периода 2014 – 2020 година на Общински
съвет - Дупница. /вх. № 509/29.08.2014г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на
кредите от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за
изпълнението на следните проекти: “Реки без граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по
Договор
№
РД02-29-445/18.12.2013
г.,
финансиран
от
Инструмента
за
предприсъединителна помощ България – Бивша Югославска Република Македония на
Програма за трансгранично сътрудничество и “Всички деца учат заедно – трансгранична
мрежа на приобщаващите училища” 2007CB16IPO007-2011-2-31 ПО Договор № РД02-29242/16.05.2013 г., финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ България Бивша Югославска Република Македония на Програма за трансгранично сътрудничество.
/вх. № 513/29.08.2014г./
24. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Удължаване срока на ликвидация на „РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ ЕООД / в
ликвидация/. /вх. № 514/29.08.2014г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
По поканата, която имате раздадена има 3 допълнителни докладни. Имаме и
предложение за допълване на Дневния ред от Общинска администрация.
/чете предложението за допълнение на дневния ред, приложено към протокола/
Имаме още една допълнителна докладна от групата общ. съветници, относно
освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от длъжност Председател на ОбС –
Дупница, с предложение това да бъде т. 2 от Дневния ред. Има подадено заявление от г-н
Бисер Кирилов.
/чете предложението за допълнение на дневния ред, приложено към протокола/
Преминаваме към гласуване.
Извинявайте. Има ли някакви мнения, становища по предложените докладни?
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги.
Наистина днес започва предизборната кампания. Поне нашата група няма намерения да
занимаваме обществеността с такива неща. Има време. В докладните има такава докладна на
база решение на предишен ОбС, ротация на 6 месеца и смятам, че тази докладна колегите от
ГЕРБ в случая не е уместна и предлагам чрез гласуване разбира се, да гласуваме дали да влезе
в Дневния ред. Благодаря.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви. Други желаещи? Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
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По повод изказването на г-н Пехливански. Съвсем добронамерено искам да помоля
юристи независимо кой да даде тълкувание на въпроса резонна ли е докладната, защото в
никакъв случай тя не поставя начало на предизборна кампания от днеска. Тя мисля, че е в
интерес на нашата работа и за това нека юристите се произнесат законосъобразна ли е,
правилна ли е да бъде разгледана такъв вид докладна и по какъв начин се тълкува
Правилника, който всички ние сме приели? Да не би да се получи така, че преди 6 месеца
приехме Правилник, а сега може да не го изпълним.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Други желаещи? Преди да дам думата на юристите, аз искам
да кажа, защото все пак тази докладна която предложих съгласно промените в Правилника,
чл. 8 на ротационен принцип се избира Председател на ОбС. Моя мандат изтече на 15 август,
съвсем резонно на първото заседание на ОбС, аз предлагам да си изпълним нашето прието
решение с промяна в Правилника. При това положение има два варианта. Първия вариант е да
се приеме докладната на ГЕРБ. В смисъл такъв, че има логика, че за да се избира нов
Председател трябва да се освободи стария Председател на ОбС, но това не е освобождаване, а
прекратяване правомощията съгласно Правилника за работа на ОбС. Така, че аз бих се
съгласил, но не с освобождаване, защото освобождаването и оставките са съвсем други неща,
а прекратяване правомощията на основание чл. 8 от Правилника за работа на ОбС. Така, че
ако се промени този текст, за има резон.
Другия вариант е да се допълни, ако не се приеме тази докладна да се допълни “след
избора на Председател, се прекратяват правомощията на досега действащия
Председател”. Това са двата варианта, при което аз казвам, че нямам никакво желание да
продължа да съм Председател на ОбС. Заявявам го съвсем отговорно. Имайки предвид 6-та
месеца при които бях подложен на какви ли не атаки чрез медиите, чрез заседание на ОбС .
Унизително е един ОбС да търси някакъв реванш постоянно с Председателя който е избран.
Така, че бъдете спокойни уважаеми господа от ГЕРБ. Няма да бъда Председател на ОбС. Няма
да имам и желанието, още повече Вие просто ми помагате с Вашата докладна, че след като ми
се прекратят правомощията, ако не се избере Председател на ОбС, ОбС ще се ръководи от
зам. Председател нататък докато не се избере Председател. Другия вариант, който аз не го
желая, ако не се избере Председател, аз да продължавам до избора на следващ Председател.
Но не искам да се получава това нещо, защото ще тръгнат веднага вот на недоверие от ГЕРБ,
което тая игра, тоя цирк сме го правили в продължение на 3 месеца.
Така, че г-н Попов Вашето мнение, заповядайте.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Благодаря г-н Председател.
Моето мнение е, че за да се пристъпи към избор на нов Председател длъжността следва
да бъде овакантена преди това. Т.е. да няма лице което да заема тази длъжност. Не може да се
пристъпи към избор на Председател при положение, че има действащ такъв. Съгласно
Правилника Председателя на ОбС не се избира за 6 месеца, а ОбС избира Председател на
ротационен принцип. Така казва Правилника. Ротацията се извършва на 6 месеца. Така, че
Вашия мандат не е изтекъл на 15 август, той и към момента продължава да съществува и за
това в момента сте свикали заседанието законосъобразно според мен и го водите и в момента.
За това за да се пристъпи към избор на нов Председател, не трябва да има такъв, иначе може
да се окажем в случай, че се избере такъв, че има двама легитимни председатели при
положение, че няма прекратяване на правомощията или освобождаване както казва чл. 21, ал.
1, т. 3 на предходния Председател.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
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Добре, аз приемам. Пак казах, че нямам нищо напротив, само че докладната да се
промени не освобождава, а прекратява на основание чл. 8. Проверете го г-н Попов в
Правилника. Мисля че не греша. Заповядайте.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Г-н Председател.
Правните основания в докладната записка са следните 21, ал. 1, т. 3, това е
правомощието на ОбС да избира и да освобождава съответно Председател на ОбС, като това е
във връзка с чл. 8, ал. 1 от Правилника, именно ротацията която е въведена с Правилника.
Така, че няма някакво виновно поведение от Председателя, което да е основание за
прекратяване или нещо подобно. Т.е. само ротацията е основание.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Казвам го защото в медиите почнаха да ми пишат, че аз съм си подал оставка и какви
ли не неща. Просто да е ясно на хората за какво става въпрос, че съгласно Правилника ние
правиме тези решения взима ОбС.
Аз тогава съм съгласен да се приеме като т. 2 предложението на групата съветници от
ГЕРБ, за да може след туй да се избира Председател, като е освободен председателя, който в
момента изпълнява своите правомощия.
Има ли други желаещи? Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Аз не виждам драма в това което дискутираме до сега. В крайна сметка нека да
спазваме Правилника. Правилника е категоричен. Вие току що направихте волеизявление. На
практика след Вашето волеизявление ние трябва да пристъпим задължително към избор на
нов Председател, просто нямаме друг шанс. В крайна сметка ОбС може и да не приеме това,
имаме действащ зам. Председател и той може да продължи да води заседанието. Така, че нека
да не…….. Аз виждам в колегите от ГЕРБ хубаво подписали са се 11 човека само, че това не е
мнозинството в ОбС. Уважавам тяхното мнение. Имаше гласуване преди 1 месец, то не мина
тогава за Вашето предсрочно освобождаване. Така, че нека да спазваме Правилника и да
вървим по дневния ред. Аз ще гласувам “против” това предложение.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов. Други желаещи за изказване? Не виждам. Пристъпваме към
гласуване по първо двете допълнителни докладни които са предложени от Кмета на община
Дупница.
За докладна която да влезе като т. № 25 - докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за придобиване на част от поземлен
имот с идентификатор 68789.606.277 с площ 98,75 кв.м по кадастралната карта на гр.Дупница,
ул.”Ерусалим” с вх. № 520/02.09.2014г.
Който е “за” включването на тази докладната като допълнителна под № 25 в дневния
ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма
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Приема се.
Следващата докладна която да влезе като нова точка под № 26 - докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2014/2015
година в ОУ”Христо Ботев” с. Крайници, Община Дупница с вх. № 523/03.09.2014г.
Който е “за” включването под № 26 на тази допълнителна докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се.
И отиваме към следващото предложение от групата съветници в Общински съвет,
относно Освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от длъжността Председател на
Общински съвет-Дупница с вх.№ 525/03.09.2014г.
Който е “за” включването с предложението от тяхна страна под № 2 в дневния ред,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
7
1

Приема се.
Като цяло дневния ред трябва да гласуваме с допълнителните докладни.
Който е “за” приемане на така предложения и допълнителните докладни към дневния
ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
1
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. /вх.№ 510/29.08.2014г./
2. Докладна записка от група общински съветници към Общински съвет, относно
Освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от длъжността Председател на
Общински съвет-Дупница. /вх.№ 525/03.09.2014г./
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3. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Избиране на Председател на Общински съвет – Дупница.
/вх.№
511/29.08.2014г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване по съществуващи улици на кабелна линия ниско напрежение с
дължина 133.50 м и през имат частна общинска собственост, с дължина 3.50 м за
присъединяване на “Сграда на основното застрояване – Целодневна детска градина № 1”,
изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-за детска градина, кв. 89 по
регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 977/28.06.1993 год. и Заповед
№ 593/03.04.2008 год. (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.608.177 по
кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-43/19.05.2008 г. на
СГКК-Кюстендил), с административен адрес: гр. Дупница,ул. “Втори януари” № 16 от
съществуващ ТП “ЖП Болница” до границата на собственост. /вх. № 438/10.07.2014 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя, частна общинска собственост на собствениците на построените в имотите сгради,
находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе”. /вх. № 445/15.07.2014г./
6. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Предоставяне на 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 част от имот № 134024 с площ 0.205 дка. /вх. № 448/16.07.2014г./
7. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост. /вх. № 452/18.07.2014г./
8. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 65245.4.373 в землището на село Самораново, община Дупница. /вх. №
454/18.07.2014г./
9. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1181/11.07.2014 г., относно Предоставяне на 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 80491.72.307 в землището на с. Червен брег. /вх. № 455/18.07.2014г./
10. Докладна записка от Първан Дангов – общински съветник, Председател на Комисията за
организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети
Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, относно Утвърждаване на решението на Комисията за
определяне на кандидата, спечелил проведения конкурс за Управител на МБАЛ “Свети
Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 473/29.07.2014г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен № 019042
образуван от поземлен имот с 019039, с площ от 3.942 дка – общинска собственост, по
картата на възстановената собственост на землището на с. Крайни дол, община Дупница.
/вх. № 486/08.08.2014г./
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12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване по съществуващи улици на кабелна линия ниско напрежение с
дължина 102.00 м за присъединяване на строеж “Жилищна сграда (с малка височина до
10.00 м) с магазин” разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІ-3007, кв. 180
по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 164/20.02.1991 г. на
Председателя на Общински народен съвет-гр. Станке Димитров (поземлен имот с
идентификатор 68789.18.238 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК), с административен
адрес: гр. Дупница, ул. “Седма Рилска дивизия” № 51, от съществуващ трафопост (ТП)
“Георги Муструков”, разположен в УПИ І-за търговски комплекс, кв. 194 по
регулационния план на гр. Дупница до границата на собственост. /вх. № 495/19.08.2014г./
13. 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.
№ 497/25.08.2014г./
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.
№ 498/25.08.2014г./
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 и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 500/26.08.2014г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
поставяне на рекламен елемент в общински поземлен имот с идентификатор 68789.21.202
гр. Дупница, местност Дренски рид. /вх. № 501/26.08.2014г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Право на
прокарване на нова стълбова мрежа за улични осветителни тела по съществуващи улици
за изграждане на Енергийно – ефективно улично осветление на гр. Дупница. /вх. №
502/28.08.2014г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Стратегия
за разполагане на преместваеми обекти на територията на град Дупница до 2020 год. /вх.
№ 503/28.08.2014г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.3.504 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.3.243, с площ от 0.898 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 504/28.08.2014г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.4.631 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.4.300, с площ от 1.500 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 505/28.08.2014г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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
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/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.4.638 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.4.49, с площ от 3.100 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 506/28.08.2014г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен
идентификатор № 65245.4.639 образуван от поземлен имот с идентификатор №
65245.4.49, с площ от 3.100 дка – общинска собственост, по действащата кадастрална
картата на землището на с. Самораново, община Дупница. /вх. № 507/28.08.2014г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на План за развитие на Община Дупница за периода 2014 – 2020 година на Общински
съвет - Дупница. /вх. № 509/29.08.2014г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на
кредите от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за
изпълнението на следните проекти: “Реки без граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по
Договор
№
РД02-29-445/18.12.2013
г.,
финансиран
от
Инструмента
за
предприсъединителна помощ България – Бивша Югославска Република Македония на
Програма за трансгранично сътрудничество и “Всички деца учат заедно – трансгранична
мрежа на приобщаващите училища” 2007CB16IPO007-2011-2-31 ПО Договор № РД02-29242/16.05.2013 г., финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ България Бивша Югославска Република Македония на Програма за трансгранично сътрудничество.
/вх. № 513/29.08.2014г./
25. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Удължаване срока на ликвидация на „РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ ЕООД / в
ликвидация/. /вх. № 514/29.08.2014г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за придобиване на част от поземлен имот с идентификатор 68789.606.277 с площ
98,75 кв.м по кадастралната карта на гр.Дупница, ул.”Ерусалим”. /вх. № 520/02.09.2014г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2014/2015 година в ОУ”Христо Ботев” с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 523/03.09.2014г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Това е докладна записка от инж.
Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет, относно Отчет за работата на
Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г.
/вх.№ 510/29.08.2014г./
Тази докладна е трябвало да бъде обсъдена от всички комисии. Преди да започнем
обсъждането, моля председателите на комисиите да започнем от икономическа комисия и
интеграционна политика. Г-жо Овчарченска, заповядайте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
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Благодаря г-н Председател.
Аз ще докладвам решението на комисията, тъй като и Председателя и секретаря
отсъстват днес. Решението на комисията е позитивно да бъде приета докладната във вида в
който е внесена.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пилев, комисията по териториално устройство.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Мнението на нашата комисия е също доклада да бъде приет.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Г-н Шопов, Вашата комисия.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Нашата комисия предлага също докладната да бъде приета.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Комисията по здравеопазване провеждала ли е заседание?
/Г-жа Илинска – общ. съветник: Не. Не сме се събирали./
Не е провеждала заседание. Комисията по конфликт на интереси, г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Комисията по конфликт на интереси също изразява положително становище, относно
приемането на докладната.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Гергов. Има ли желаещи за изказване по докладната? Заповядайте г-н
Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Вижда се че 121 докладни сме приели в 12 заседания по 2 на месец, 121 решения
казах, подадени възражения няма, върнати от Областния Управител 1 бр., върнати от Кмета
2 броя, а след което тия докладни бяха коригирани и с други параметри, но приети. Така, че
в комисиите също. Аз бих искал да поздравя тези колеги, разбира се всички за работата им,
но тези колеги които тука са 5, 6 човека с нула отсъствия на заседания и нула отсъствия от
комисии. Значи работата не е била толкова лоша, щеше да бъде още по-добра ако нямаше
тези тука театрални изпълнения от някои колеги и по този начин се пречеше на
Председателя на ОбС да върши по-добре работата си. Кой човек не допуска грешки? Всеки.
Така, че една добра оценка за работата на ОбС, колкото и в някои медии да се пише точно
обратното и да се рекламира лошата ни работа в ОбС.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пехливански. Други желаещи? Няма. Просто пропуснах само да
прочета решението за протокола.
/чете проекта за решение по докладната записка, приложена към Протокола/
Има едно приложение, което мисля че показва участието на общ. съветници през този
период. Няма други желаещи за изказване.
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Който е “за” приемане на този проект за решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал. 6 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 122
1. Общински съвет – Дупница приема за сведение отчета на Председателя на
Общински съвет Дупница за периода от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Преминаваме към втора точка. Г-н Попов, аз мисля, че не трябва да водя това
заседание. Не. Г-жо Овчарченска, заповядайте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет.
Преминаваме към докладна записка с вх. № 525/03.09.2014г. - докладна записка от
група общински съветници към Общински съвет, относно Освобождаване на Владимир
Бойчов Владимиров от длъжността Председател на Общински съвет-Дупница.
Моля някой от вносителите да представи докладната. Някой от групата на ГЕРБ.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо зам. Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Тази докладна е внесена поради причината, която по недоглеждането когато беше
гласувано без наше участие, гласуването за преминаване на ротационен принцип. Не касае
освобождаване, просто изтичане на срока на ротационния принцип от 6 месеца.
Общински съвет – Дупница освобождава Владимир Бойчов Владимиров от длъжността
Председател на Общински съвет-Дупница, поради изтичане на 6 месечния мандат.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Това ли е решението Вие го допълнихте току що.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Да, допълних поради изтичане мандата, 6 месечния………….
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
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Т.е. освен това което е записано като решение, Вие правите и допълнение.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Допълнение, да.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Поради изтичане мандата……….
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Поради изтичане мандата от 6 месеца.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добре, благодаря. Имате думата г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
В края на краищата щом досегашния Председател на ОбС е съгласен по този начин да
бъде освободен, аз ще подкрепя тази докладна въпреки, че имах възражения в началото. Какво
ще стане ако в стаичката не се гласува нито неговата оставка, защото мисля че с тайно
гласуване се избира, с тайно гласуване се освобождава и тогава ще изпаднем в некакъв казус,
който ще го решаваме може би с усилията на всички. Така, че щом желае това г-н
Владимиров, това ще го постигнем.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Да не си създадем проблеми понеже няма мандат, тука колегата от ГЕРБ просто не се е
съобразил, просто не трябва да се добавя нищо повече, да си остане както е сега решението Общински съвет – Дупница освобождава Владимир Бойчов Владимиров от длъжността
Председател на Общински съвет-Дупница. Нищо повече не трябва да се добавя. Това е
правилното решение.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Вие предлагате да остане.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Да, да си остане.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Има ли желаещи за изказване? Няма. Моля г-н Попов обаче да каже как
трябва да стане.
Юриста ми казва, че тъй като докладната записка не е разглеждана в комисии, трябва
да приемем допуск до разглеждане тук в ОбС. Така, че който е …………
/обаждане от зала/
Може ли да вземете отношение г-н Попов по казуса.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Това е отделна точка от дневния ред, т.2, така че т.3 се явява вече избор на нов
Председател и то при условие, че бъде освободен Председателя на ОбС по т. 2. Иначе……….
Да, с тайно гласуване е гласуването. То е аналогично на избора. Гласуването трябва да бъде
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тайно. А що се отнася до това при положение, че докладната записка не е разглеждана от
постоянни комисии, всяка докладна записка може да бъде разглеждана от ОбС само при
условие, че ОбС приеме това със свое процедурно решение. Имаше едно изказване
единствено на г-н Стойнев и другото беше представяне на докладната записка от г-н
Йорданов. Така че ако ОбС не приеме за разглеждане, докладната не следва да бъде
разглеждана.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Т.е. можем сега да подложим………
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Може, може, да.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добре. Който е “за” докладната да бъде разглеждана, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
8
няма

Приема се.
Има ли някой желаещ за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване на докладната с
тайно гласуване и избор……… Да комисия ще бъде.
За да гласуваме тази докладна трябва да изберем комисия. Да, освобождаването на
Председателя, трябва да изберем комисия, която да проведе избора по освобождаване. Имате
думата за предложения за тази комисия. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
От ОДБ г-н Стоян Шушков.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Предложения за брой членове на комисията.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Мисля, че предния път бяха 5 човека и предлагам да се запази същия брой.
От групата на БСП предлагам г-н Александър Анин.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Да, заповядайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстващ.
Аз също подкрепям г-н Павлов да запазим числеността от 5 човека. От групата на ГЕРБ
предлагам Йордан Йорданов и Димитър Мирчев. Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Йордан Йорданов и Димитър Мирчев.
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Предложения за 4 човека има до тук. Още 1 човек ни трябва за комисията. Заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО АТАНАСОВ – общ. съветник:
От нашата група предлагаме Марио Кирилов.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Да гласуваме първо числеността на комисията.
Който е “за” комисията за прекратяване правомощията на Председателя да бъде от 5
човека, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се.
Който е “за” това Стоян Шушков, Александър Анин, Йордан Йорданов, Димитър
Мирчев и Марио Кирилов да бъдат членове на комисията за прекратяване на правомощията
на Председател, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Трябва да изберем Председател на комисията. Предложения за Председател?
/Г-н Костадинов-общ. съветник: От ГЕРБ г-н Йорданов./
Правите ли предложение г-н Йорданов да бъде…… Добре, има предложение г-н
Йордан Йорданов от ПП ГЕРБ да бъде Председател на комисията.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Избрахме комисия от 5 човека в състав Стоян Шушков, Александър Анин, Йордан
Йорданов, Димитър Мирчев и Марио Кирилов, с Председател Йордан Йорданов, която
комисия да проведе избора по освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от
длъжността Председател на Общински съвет-Дупница.
Ще трябва да се разпуснем за колко минути, 10.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Може ли една процедура?
Майстори сме на това нещо да си удължаваме сесиите. Как напусна г-н Константинов?
С едно волеизявление мисля, че не влизахме да гласуваме “против”. Така ли е колеги? Така е.
Сега човека направи откровено пред нас записано волеизявление, ние си усложняваме
работата. Помислете върху това. Юриста нека каже.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Да, заповядайте.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Разликата в преди и сега е следната. Преди имаше депозирана, входирана в ОбС
оставка от предходния Председател на ОбС, писмено. Писмено оставката се подава и тя се
входира в ОбС. Тя поражда действия от момента на обявяването и на заседание на ОбС.
Такава оставка няма. Даже и Председателя доколкото разбрах, действащия към момента
заяви, че не става въпрос за оставка. Така, че няма подадена оставка и ние не сме в тази
хипотеза. Ние сме в хипотеза просто ОбС в момента взема решение за освобождаване на
Председателя при наличието на условията на ротация. Това е.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Колко време ще трябва? Петнадесет минути ми казват, че ще трябва. Имаме почивка 15
мин. През която да се подготвят колегите. Моля комисията да се заеме с работата си.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Моля, заемете местата си в залата за проверка на кворума.
/прави се проверка на кворума/
Двадесети осем общински съветника присъстват в залата. Имаме необходимия
кворум. Продължаваме работата си по докладната.
Моля преди да започнем гласуването г-н Попов да обясни как ще протече
гласуването.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Благодаря г-жо Председател.
Бюлетината е една с две квадратчета, като след тях има изписване “за”
освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от длъжността Председател на ОбС и
второто квадратче “против” освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от
длъжността Председател на ОбС. Гласуването на общ. съветници се извършва с поставяне
на Х в квадратчето съответно “за” и в квадратчето “против” освобождаване на Председателя
на ОбС.Гласът е действителен ако в плика е намерена, защото бюлетината ще се поставя в
плик, който ще бъде раздаван, ако е намерена бюлетина с отбелязване със знак Х само в
едно от квадратчетата. Недействителни са бюлетините когато са намерени в избирателната
кутия без плик, в избирателния плик е поставена бюлетина без отбелязано квадратче, с
отбелязване на двете квадратчета или със знак различен от Х. Също така недействителна е
бюлетината, ако върху нея за дописани думи или знаци и също така ако не са по
установения образец, т.е. не са подпечатани с печата на Председателя на ОбС.
Това е гласуването. Предложението се счита за прието ако е подкрепено от повече от
половината от всички общ. съветници.
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Попов.
Г-н Йорданов, имате думата Вие.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – Председател на ВК комисия по освобождаване на
Владимир Бойчов Владимиров от длъжността Председател на Об.С:
Уважаеми колеги пристъпваме към гласуване. Ще Ви извиквам поименно.
(ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР БОЙЧОВ ВЛАДИМИРОВ ОТ ДРЪЖНОСТТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-ДУПНИЦА)
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – Председател на ВК комисия по освобождаване на
Владимир Бойчов Владимиров от длъжността Председател на Об.С:
Уважаеми колеги.
Резултатите от гласуването са:
- “за” освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от длъжността Председател
на Общински съвет Дупница – 22 бр.
“против” освобождаване на Владимир Бойчов Владимиров от длъжността
Председател на Общински съвет Дупница – 8 бр.
Съгласно Правилника Владимир Бойчов Владимиров е освободен от длъжността
Председател на Общински съвет – Дупница.
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.3 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
№ 123
1. Общински съвет – Дупница освобождава Владимир Бойчов Владимиров от
длъжността Председател на Общински съвет-Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря на комисията. Продължаваме със следващата точка от дневния ред, а тя е
докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет, относно
Избиране на Председател на Общински съвет – Дупница. /вх.№ 511/29.08.2014г./
/чете проект за решение приложен към докладната записка в Протокола./
Разглеждана ли е докладната в комисии? Моля председателите на комисии в
които е разглеждана докладната да вземат отношение. Не е разглеждана. Така ли? В
нито една комисия? Добре, тогава ще трябва да гласуваме допуск за разглеждане в
сесия.
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Моля който е “за” разглеждане на тази докладна на днешното заседание, да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към работа по тази докладна.
Преди комисията дебати. Имате думата за предложения за Председател на ОбС.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Предлагам да бъде същата комисия и като числен състав и като персонален състав,
каквато беше за прекратяване на правомощията на предния председател.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Има ли други предложения за комисия? Не. Ами да я гласуваме тогава комисията.
Който е “за” комисията която беше и до момента в състав Стоян Шушков, Александър
Анин, Йордан Йорданов, Димитър Мирчев и Марио Кирилов, с Председател Йордан
Йорданов да проведе избора за нов Председател на ОбС, който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се.
Имате думата за предложения за Председател на ОбС. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстващ,
Уважаеми колеги.
Във връзка с ротационния принцип и от името на ОДБ ние предлагаме кандидат за
Председател на ОбС г-н Йонко Йордонов Гергов. Както е традицията ще кажа няколко думи
за г-н Гергов, макар всички да го познавате. Завършил е право, правоспособен юрист, също
така известен общественик, член е на настоятелството на читалище “Зора”, член е на Ротари
клуб, член е на доста училищни настоятелства, бил е юрисконсулт на предния ОбС за периода
2007-2011 г., което е един ценен опит с оглед на позицията която предлагаме да заеме.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Има ли други предложения по докладната? Да, заповядайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Благодаря.
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Уважаеми колеги, може би всичките очаквате, че ще направя някакво предложение.
Напротив, и този път се отказваме от издигането от това право да издигнем кандидатура за
поста Председател на ОбС. Призовавам моите колеги да гласуват както преценят.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Други желаещи да се изкажат? Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Също няма да правя предложение, а не сме и очаквали от групата на ГЕРБ да направят,
защото така предположи г-н Панчев, че всички може би сме очаквали.
Кандидатурата като кандидатура, като личност и като професионална способност
отговаря на това което днес ще изберем Председател на ОбС, евентуално, но аз искам понеже
винаги говоря откровено и този ротационен принцип така между групите имаше една
договорка, както искате го кажете, че всяка група си предлага представител и след това би
трябвало другата група да го подкрепи. Аз малко съм разочарован от последното гласуване
когато групата на ГЕРБ с основание сигурно за тях, си внесоха вот на недоверие към
Председателя и……….. Бившия Председател да Владо, вече си бивш, за което не съжалявай.
И групата на сега тази група която предлага г-н Гергов поне е по наши сведения половината
от хората гласуваха “за” неговата оставка. Аз обичам и в политически смисъл и във всякакъв
друг смисъл мъжко държание и мъжка постъпка, защото едно време и ние можехме да се
откажеме от предното управление последните 4 месеца, но държахме се мъжки докрай, докато
други не го направиха. Така че докато има други дебати, аз ще си помисля как да гласувам.
Специално аз.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Има ли други желаещи да се изкажат? Явно няма. Тогава продължаваме
работата си по докладната.
Постъпи само едно предложение за избор на нов Председател и това е на Йонко
Гергов.
Ще ни трябват 10 минути почивка, за да можем да подготвим гласуването. Така, че 10
минути почивка. Моля комисията по избор за нов Председател да заеме мястото си.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Моля, заемете местата си в залата за проверка на кворума.
/прави се проверка на кворума/
Тридесет общински съветника присъстват в залата. Имаме необходимия кворум.
Продължаваме работата си по докладната.
Гласуването по тази точка става както по предходната точка както гласувахме. По
предходната точка юриста ни обясни как ще стане гласуването. Т.е. който е “за” Йонко Гергов
да бъде Председател на ОбС ще трябва да отбележи в квадратчето знак Х, ако няма
отбелязано това означава, че е недействителна бюлетината. Нали така г-н Попов? Добре.
Моля?
/Г-н Владимиров-общ. съветник:Трябва да има “за” и “против”./
Не. По Правилник…….. Заповядайте г-н Попов.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
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Благодаря г-жо Председател.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Правилника избора на Председател се извършва с бюлетина в
която са записани по азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях
има квадратче в което се отбелязва избрания кандидат със знак Х. Т.е. няма изписване “за”,
“против” съответния кандидат. Просто колко са кандидатите по азбучен ред, квадратче пред
всеки и избора се прави в квадратчето със знак Х и са описани случаите в които бюлетината е
недействителна. Мнозинството с което се избира Председател на ОбС е повече от половината
от общия брой на общ. съветници, т.е. минимум 17. Ако няма Х това е по принцип гласуване
все едно “против”, тъй като не се събира мнозинство, но бюлетината е недействително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Попов. Г-н Йорданов, заповядайте. Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Аз за първи път чувам процедура без да има вот “против”.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Така е по Правилник. Току що го обясни г-н Попов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Значи предпоставяте нещата да се обжалва процедурата? Според мен трябва да има
“за”, “против”, “въздържал се”. Какво означава като не отбележиш “за”, какво означава да не
можеш да направиш волеизявление “против”? Помислете добре да не предпоставим
обжалване на процедурата.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Ще трябва г-н Попов пак да даде становище.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Г-жо Председател, такива случаи е имало. Такъв до колкото си спомням е избора на г-н
Владимиров. По същия начин един единствен кандидат и имаше гласуване със записване само
на неговото име. Така, че процедурата е минала един път и не е оспорено това решение на
ОбС от никой. Такъв е и Правилника на ОбС. Ние не можем да променим в момента
правилника и начина който е записан за гласуване установен в Правилника. Никой не е
предполагал, че може да има само един кандидат. Правилника предполага повече кандидати и
избор срещу всеки от тях. Това е.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добре, благодаря. Преминаваме към гласуване. Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – Председател на ВК комисия по избор на
Председател на Об.С:
Уважаеми колеги пристъпваме към гласуване. Ще Ви извиквам поименно.
(ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ
ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ)

ТАЙНО

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – Председател на ВК комисия по избор на
Председател на Об.С:
Уважаеми колеги.
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Резултатите от гласуването са:
30 общ. съветника са гласували.
- “за” – 16 бр.
- “против” – 14 бр.
Избор на Председател нямаме.
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
№ 124
1. Общински съвет-Дупница не приема предложения проект за решение по Докладна
записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет, относно Избиране
на Председател на Общински съвет – Дупница. /вх.№ 511/29.08.2014г./
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Продължаваме с четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване на право на прокарване по
съществуващи улици на кабелна линия ниско напрежение с дължина 133.50 м и през имат
частна общинска собственост, с дължина 3.50 м за присъединяване на “Сграда на основното
застрояване – Целодневна детска градина № 1”, изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ)
ХХ-за детска градина, кв. 89 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед №
977/28.06.1993 год. и Заповед № 593/03.04.2008 год. (поземлен имот (ПИ) с идентификатор
68789.608.177 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница, одобрена със Заповед
№ 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-43/19.05.2008 г.
на СГКК-Кюстендил), с административен адрес: гр. Дупница,ул. “Втори януари” № 16 от
съществуващ ТП “ЖП Болница” до границата на собственост. /вх. № 438/10.07.2014 г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, имайки предвид, че времето напредва. Това което чухте от
председателстващия, относно самата докладна е и самата обосновка, ако ми позволите проект
за решение, да спестим време мисля, че е по-разумно.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добре. Разглеждана ли е в комисии докладната? Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Докладната е разглеждана в комисията по ТСУ, становището е положително. И аз
мисля, че това което г-н кмета предложи има резон, защото Вие видяхте, че в самото
представяне на докладната се получи информация която не е чак толкова съществена и за това
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в докладните които касаят преминаване през общ. собственост, публична общинска
собственост, продажба на имоти и предоставяне на земи от поземлен фонд, да не се четат,
дори и анонса на докладната, за да пестим време. Така са 18 докладни, така че мисля че само в
този случай може да ги привършиме в рамките на редовното време.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря за това предложение. И мен ме улеснявате така. Само в комисията ТСУ
трябваше да бъде разглеждана докладната.
Имате думата за отношение по докладната. Има ли желаещи за изказване? Няма.
Гласуването по тази докладна е 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

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

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

24
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 193, ал.
6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 125
І. Общински съвет – Дупница дава съгласие да се учреди право на прокарване на
кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на “Сграда на основното застрояване –
Целодневна детска градина № 1”, изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-за детска
градина, кв. 89 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 977/28.06.1993
год., изменен със Заповед № 593/03.04.2008 год. на Кмета на Община Дупница (поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 68789.608.177 по кадастралната карта на гр. Дупница, община
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със
Заповед № КД-14-10-43/19.05.2008 г. на СГКК-Кюстендил), с административен адрес: гр.
Дупница, ул. “Втори януари” № 16 от съществуващ ТП “ЖП Болница” до границата на
собственост, както следва:
1. През имот частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за
транспортна болница, кв. 52 по регулационния план на гр. Дупница, с дължина 3.50 м;
2. По съществуващи улици : улица “Отец Паисий” с о.т. 2259-:-2262, с дължина на
трасето 16.00 м, улица “Втори януари” с о.т. 2261-:-2251, с дължина на трасето 111.00 м,
улица “Хаджи Димитър” с о.т. 1101-:-2251, с дължина на трасето 6.50 м.
ІІ. Общински съвет – Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде
заповед за учредяване право на безвъзмездно прокарване по съществуващи улици: улица
“Отец Паисий” с о.т. 2259-:-2262, улица “Втори януари” с о.т. 2261-:-2251, улица “Хаджи
Димитър” с о.т. 1101-:-2251, с обща дължина на трасето 133.50 м, и възмездно прокарване
през имот общинска собственост – УПИ І – за транспортна болница, кв. 52 по
регулационния план на гр. Дупница, с дължина 3.50 м за присъединяване на “Сграда на
основното застрояване – Целодневна детска градина № 1”, изградена в урегулиран поземлен
имот (УПИ) ХХ-за детска градина, кв. 89 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със
Заповед № 977/28.06.1993 год., изменен със Заповед № 593/03.04.2008 год. на Кмета на
Община Дупница (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.608.177 по кадастралната
карта на гр. Дупница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-43/19.05.2008 г. на СГКК-Кюстендил), с
административен адрес: гр. Дупница, ул. “Втори януари” № 16 от съществуващ ТП “ЖП
Болница” до границата на собственост на стойност 88.00 лв. /осемдесет и осем лева/ право на
прокарване и 118.00 лв. /сто и осемнадесет лева/ обезщетение за поземлен сервитут.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към точка пета от дневния ред - Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя, частна общинска собственост на
собствениците на построените в имотите сгради, находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско
шосе”. /вх. № 445/15.07.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само две приказки да допълня. Благодаря Ви.
Става въпрос за ползватели на общински имоти със законово построени сгради в тях на
ул. “Самоковско шосе”. Темата беше обект на внимание преди няколко сесии. Тогава ако си
спомняте на база на оценка на оценител, цената се стори висока. Тя беше коригирана, това е
вариант който се предлага. Самия собственик е удовлетворен за това предлага да закупи
въпросната земя. Това е като обобщена информация.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н кмете. Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията намира докладната за целесъобразна и предлага тя да бъде приета.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Становище на икономическа комисия г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е положително за приемане на докладната.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте г-н Кирилов.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо Председателстващ,
Уважаеми г-н Кмет.
Аз преди на предишната гласувах “против” и се надявам сега ще я подкрепя, но се
надявам общината да бъде по-твърда, да си отстоява интересите. Вярно гражданските сега
искания, нали трябва и с тях да се съобразяваме, но по този начин общината няма ли да губи
пари.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако ми позволиш да отговоря. Нали може? Значи г-н Кирилов, общината ще загуби
много повече пари ако не реализира тези сделки. Това е първото. Второто е хората ползват
имоти в продължение на има, няма 50 - 60 години законно построени сгради. Аз мисля, че
това е разумния подход.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Други желаещи за изказване има ли? Няма. Преминаваме 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

отсъства
за
за
за
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

отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 126
1.Общински съвет Дупница приема експертната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти инж.Петя Александрова Райнова - Попова, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.24 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот 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
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Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №12, с площ на целия имот: 897 кв.м /осемстотин деветдесет и седем квадратни метра/,
с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7085
/седем хиляди осемдесет и пет/, без съдържащите се в имота сгради - град Дупница, улица
“Самоковско шосе” №12 – АОС №1920/21.11.2012 год., в размер на 25 160 лв. /двадесет и пет
хиляди сто и шестдесет лева/, за продажба на собствениците на построените в имота
жилищни сгради Димитър Симеонов Атанасов и Елена Костадинова Лещанска.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към шеста точка от дневния ред - Докладна записка от Олга Китанова –
за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № 1181/11.07.2014 г., относно Предоставяне на
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 част от имот № 134024 с площ 0.205 дка. /вх. № 448/16.07.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Става въпрос за възстановяване от общински поземлен фонд на собственика.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добре, мнението на комисиите. Заповядайте г-н Пилев.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е положително за приемане на докладната.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Нашата комисия също е “за”.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Имате думата за изказвания. Има ли желаещи да се изкажат по докладната?
Няма. Преминаваме към гласуване. 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

отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
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

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

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

22
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.3 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
№ 127
1.Общински съвет Дупница в изпълнение на влязло в сила съдебно решение
предоставя земя от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственика, чиято
собственост не може да бъде възстановена, както следва:
1.1 Част от поземлен имот по скица-проект с № 134024 с площ от 0.205 дка – с
която част се увелича площта на отредения имот 134024 от 1,498 дка на 1, 703 дка
/частта от 1,498 дка е предоставена съгласно Заповед № 138 от 20.01.2010 г. на
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основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 5 във връзка с чл. 19, ал. 4, т. 3 от
ЗСПЗЗ на Кмета на община Дупница/ - общинска собственост, по картата на
възстановената собственост на землището на с. Дяково, Община Дупница, м.
“Калъпчийски валог”, на наследниците на Иван Василев Пейчев на основание
влязло в сила на 06.11.2012 г. Определение № 451 от 23.10.2012 г. по к.а.д.
191/2012 по описа за 2012 г. на Административен съд – Кюстендил и Решение от
06.03.2012 г. по адм. дело № 3506 по описа за 2012 г. на Районен съд –Дупница, и
скица-проект на имот с № 134024 издадена от общинска служба по земеделие град
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.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Продължаваме с точка седем от дневния ред - Докладна записка от Олга Китанова – за
кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № 1181/11.07.2014 г., относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх. №
452/18.07.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Поради изтичане срока на договор касаещ помещение от 16.00 кв.м на
втория етаж на Здравна служба с. Крайници, като условието в документите е за
стоматологичен кабинет.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Становището на комисиите.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Положително на икономическата комисия.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Положителна на комисия ТСУ.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Пилев. Имате думата за изказвания по докладната. Има ли желаещи да
вземат отношение по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев

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

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

24
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, чл. 76 и чл. 95 ал. 1 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 № 170/21.12.2012 г. на Общински
съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 128
1. Общински съвет Дупница взема Решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 16.00
кв.м, находящо се на втори етаж в Здравна служба – масивна двуетажна сграда с по три стаи и
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коридор на всеки етаж, кв. 32 – за Обществен център по регулационен план на с. Крайници –
публична общинска собственост, актуван с АОС № 231/20.10.1998 г. и съгласно скица на
сграда № 15-243950/17.07.2014 г. с идентификатор 39339.504.133.2. и адрес: с. Крайници, ул.
“ІІІ-ти Гвардейски полк” № 13, за срок от 10 /десет/ години при следните условия:
1.1. имотът се отдава под наем само по предназначение – за стоматологичен кабинет;
1.2. начална месечна наемна цена – 32.00 лв./тридесет и два лева/, без ДДС;
1.3. депозит – 6.40 лв. /шест лева и четиридесет стотинки/, представляващ 20% от
началната месечна цена;
1.4. правилата за участие, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към точка осма от дневния ред - Докладна записка от Олга Китанова – за
кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № 1181/11.07.2014 г., относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.4.373 в землището на село
Самораново, община Дупница. /вх. № 454/18.07.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Касае имот с площ 11 795 кв.м, в стопански двор в с. Самораново. Имота не съдържа
сгради. Процедурата е търг тайно наддаване.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Становището на комисиите.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Положително на икономическата комисия.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Имате думата за дебати по тази докладна. Има ли желаещи да се изкажат?
Няма. Аз бих искала да помоля, ако ми позволите кмета на с. Самораново ако е тук да вземе
отношение по докладната, тъй като имаме взето такова решение кметовете когато се касае
за…….. Няма го. Добре, ако няма други желаещи да се изкажат, преминаваме към гласуване.
Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев

отсъства
за
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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
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
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.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
№ 129
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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 65245.4.373, село Самораново, община Дупница, с площ: 11 795 кв.м, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 600005.
2.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на следния общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор
65245.4.373 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район
четири, имот триста седемдесет и три/, село Самораново, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-561 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, изменена със Заповед №18-4361 от 07.04.2014 год. на Началник на Служба по
геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с адрес: село Самораново, с площ: 11 795 кв.м
/единадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 600005 /шестстотин хиляди и пет/. Имотът
не съдържа сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост
№3051/15.07.2014 год., с пазарна оценка, в размер на 109 695 лева /сто и девет хиляди
шестстотин деветдесет и пет лева/, ДДС не се дължи.
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 – 10 969,50 лв. /десет хиляди деветстотин
шестдесет и девет лева и петдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с тайно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Публичният търг с тайно 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.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Точка девет от дневния ред - Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община
Дупница, съгласно Заповед № 1181/11.07.2014 г., относно Предоставяне на 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 80491.72.307 в землището на с. Червен брег. /вх. № 455/18.07.2014г./
Това е докладна от същия вид, който г-н Пилев предложи да не я четем изцяло.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Както сама казахте отново става въпрос за възстановяване на призната собственост със
земи от общинския поземлен фонд.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
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Благодаря. Становището на комисиите.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Имате думата за изказвания по тази докладна. Няма желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване. 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

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

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

25
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
№ 130
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:
1.1.Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.72.408 с площ от 4 174 кв. м,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 80491.72.307 /ПИ №
072307 по картата на възстановената собственост/ – общинска собственост, в
землището на с. Червен брег, Община Дупница, м. Рибарица, с площ 8 348 кв.м, на
наследниците на Милан Митев Шаламанов, съгласно Решение № Ч1465/13.11.1998
г. на Поземлена комисия гр. Дупница и скица-проект № 15-140920/13.05.2014 г.
издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил.
1.2.Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.72.409 с площ от 4 174 кв. м,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 80491.72.307 /ПИ №
072307 по картата на възстановената собственост/ – общинска собственост, в
землището на с. Червен брег, Община Дупница, м. Рибарица, с площ 8 348 кв.м, на
наследниците на Петър Митев Шаламанов, съгласно Решение № Ч1430/27.11.1997
г. на Поземлена комисия гр. Дупница и скица-проект № 15-140572/13.05.2014 г.
издадена от Службата 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.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Точка десет от дневния ред - Докладна записка от Първан Дангов – общински
съветник, Председател на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане
на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, относно Утвърждаване
на решението на Комисията за определяне на кандидата, спечелил проведения конкурс за
Управител на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 473/29.07.2014г./
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Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстваща.
Позволете ми само да прочета проекта за решение, тъй като всички имат докладната.
/чете проекта за решение по докладната записка, приложен към Протокола/
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Дангов.
Докладната би трябвало да е разглеждана в ПК по здравеопазване и соц. политика.
Моля за становище на комисията. Разглеждана ли е докладната? Не е разглеждана, поради
липса на Председател.
Добре, тогава ще трябва да гласуваме допуск за разглеждане на докладната. Моля
който е “за” докладната да бъде разгледана на днешното заседание да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
4

Приема се.
Имате думата. Заповядайте г-н Кирилов.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо Председателстваща,
Г-н Кмет.
Въпроса не е точно към Вас, въпроса е към юриста на общината. Искам просто да
попитам понеже конкурса е направен за два дни искам да попитам г-н Попов да ми обясни,
защото аз не съм юрист, ще извинявате. Искам да попитам всичко законосъобразно ли е и
състава на комисията и по начина за провеждане на конкурса? Да обясни, за да……… Добре
де изчакайте. Това ми беше.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстваща.
Ползвам правото на реплика към колегата Кирилов. Искам да обясня. В състава на
комисията беше и юриста на общинска администрация, дир. на дирекция към
администрацията г-н Иван Бучов. Изцяло работата по конкурса, отговарям на г-н Кирилов, по
подготовката, публикуването в печатни медии на обявлението беше работа която той свърши.
Аз не се съмнявам в неговите законосъобразни действия. Конкурса беше проведен, има
протокол подписан надлежно от мнозинство от членовете на комисията. На последната
страница може да ги видите и единствения отсъстващ беше колегата Александър Анин, но
това не пречи конкурса да се проведе и да взема решение. Право на ОбС е да утвърди неговия
резултат.
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Кирилов, заповядайте.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Еми аз какво да кажа? Щом лекарите хванаха да разбират от правни науки, то до къде
го докарахме. Исках просто юриста да ми отговори на общината. Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Заповядайте.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Кирилов. Освен, че съм лекар претендирам, че добре се справям в
професията, ползвам юридическите услуги пак повтарям на г-н Иван Бучов.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстваща.
Аз просто искам да се обърна към колегите съветници от ГЕРБ. Уважаеми колеги, в
продължение на цялата работа на ОбС, Вие се мъчите как нещо да не се направи. В момента
когато нещо не Ви хареса Вие търсите претекст да не стане. Нова е нещо което дори ме накара
да се откажа от този пост, който бях горе и Вие продължавате. В момента когато има
докладни които са безспорни, които винаги са подкрепяни, в момента в който на Вас нещо не
Ви хареса Вие започвате да създавате суматоха. Така няма да работи ОбС. Така ще спънете
още работата. Ако искате това да го направите, кажете го пред хората да знаят, че нещо което
не е по Вашето желание, Вие го правите с “против”.
Благодаря. Извинявам се.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ще ми позволи г-н Владимиров да отправя така една лична забележка. Не се отказахте,
изтече Ви мандата, първо. Второ, не е въпрос дали на някого му харесва, дали е
законосъобразно. Тука никой не подлага самата личност на д-р Таушански на коментар.
Подлагат на коментар проведената процедура. И проблема не идва от друго г-н Владимиров, а
ако си спомняте дебатите март месец с проекто бюджета пак имахме такива разговори. И се
стигна до какво? До връщане от Областен управител. Това ли е идеята? Да гласуваме сега на
д-р Таушански избора, след което Областния управител, ако счете че въпросния конкурс е
нецелесъобразен да го върне. Простичък въпрос задава колегата Бисер Кирилов. Юриста да
отговори е ли е коректно, не е ли коректно? Останалото е въпрос така на леки догатки.
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря. Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Чимев, с това изказване маските очевидно паднаха. Съжалявам, че се
превръщате в адвокат на групата на ГЕРБ.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Не, не, само не ми клатете пръст така по този начин.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не така бе г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Е как не така. Аз Ви изслушах, не ме прекъсвайте. Като не го изберете д-р Таушански в
понеделник ще цъфнат тука и персонала на болницата и онези които ползват медицинските
услуги. Това ще бъде от тук нататък Ваша отговорност. Да попитам тогава предния път с
какво този конкурс предния път когато не беше утвърден резултата, той е същия днес, с какво
беше по-различен тогава, какво имаше тогава причина?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Мен ли питате?
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Към Вас е питането, да. Тогава в разговор, нали си говорихме с Вас. Защо групата на
ГЕРБ не подкрепи този избор? Вие казахте, аз нямам никакво отношение. Очевидно обаче сте
имал. Включително и днес го имате. Но отговорността за дейността от тук нататък на
болницата, ще се обърна и към д-р Таушански, не е Ваша д-р Таушански, а е на Кмета инж.
Чимев избран от ГЕРБ. Държа да се запише и да се каже.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Нали имам право на отговор?
Сега г-н Дангов, че кмета Чимев е избран от квотата на ГЕРБ всички го знаят, а че
кмета Чимев не е говорител на групата на ГЕРБ………. Така нека да довърша ако обичате. В
унисон с това което казвате, нека отговорността да е чужда. Т.е. да не е на д-р Таушански, да е
на Кмета. Аз не бягам от отговорност и понеже нося такава отговорност преди малко си
говорихме по един друг казус, относно помощ на общинска болница. Е, аз ако имам интерес
да няма управител, какъв интерес имам да търся вариант за помощ.
/Г-н Дангов-общ. съветник: Очевидно имате./
Айде да не влизаме наистина в едни такива наистина политически изказвания.
Блатодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря.
Г-н Владимиров.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ.съветник:
Благодаря г-жо председателстващ.
Спомена ми се името, затова аз няма да остана длъжен. Мисълта ми е, че ние тогава
избирахме комисията по предложение на ГЕРБ настояха да бъде представител на общината.
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Ние не случайно представител на общината избрахме юрист консула на общината, човек
който е в час с всички процедури. Сега в момента ни се задава въпроса от тази политическа
група, от която той беше предложен и избран в комисията не е сериозно. Това е първото.
Второ, ако погледнете отчетите на общинска болница в началото на годината има
сваляне на загубата, която е била преди приключване на годината. Никой не го отчита.
Затуй аз предлагам да прекратим разискванията, защото всички приказки нататък ще бъдат
излишни. И да преминем към гласуване.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Има предложение за прекратяване разискванията по докладната.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
5
2

Приема се предложението за прекратяване на дебатите.
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

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

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

17
1
9

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебни заведения, чл. 11, ал. 2 от
Наредба № 9/26.06.2000 г. за възлагане управлението на лечебни
заведения по ЗЛЗ, чл. 27, ал. 1, т. 9 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 131
1. Общински съвет – Дупница утвърждава Решението на Комисията, обективирано в
Протокол от 23.07.2014 г. за определяне на д-р Любомир Боянов Таушански за спечелил
конкурса за възлагане управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница.
2. Възлага на Председателя на Комисията, в петдневен срок от утвърждаване на
решението, да обяви същото на интернет страницата на общината и да уведоми участниците
за него.
3. Възлага на Кмета на община Дупница да издаде Заповед и да сключи договор за
възлагане управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница с д-р Любомир
Боянов Таушански, при условията на чл. 14 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за възлагане
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
4. Възлага на Управителя да извърши вписване на подлежащите на вписване
обстоятелства при условията на Закона за търговския регистър.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте г-н Костадинов за право на отрицателен вот.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Гласувах против защото някой много услужливо не спомена, че има подадено
възражение против конкурса.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Да.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
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Да, обаче това сте точно Вие. Защо не споменахте, че има подадено възражение? То е
входирано и следва да бъде разгледано.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Точно така. Това възражение е подадено и би трябвало да бъде разгледано в
комисиите, а не и тук на сесия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
От ОбС. Понеже вие сте некомпетентна аз искам да напуснете вашия пост на
зам.председател.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Аз ще го напусна с удоволствие.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
По отношение на председателя на комисията. Чували ли сте думичката пенкилер?
Какво ти дава основание да мислиш, че разбираш от всичко, какво те кара да стартираш
конкурса, когато виждаш, че няма магистър по медицина, когато знаеш че този конкурс ще
падне и т.н..? какво ти пречеше да кажеш спирам конкурса за два часа, моля РЦЗ изпратете
лекар? Предупредихме ли бившия председател, че няма лекар в комисията. Каза ли г-н
Владимиров, че ще каже на РЦЗ да изпратят лекар? Не е казал. Какво стана? Фалшив ОбС с
фалшиви пенкилери това сме ние.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Преминаваме към….
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако ми позволите само.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги. Знаете ли какво? Ситуацията само да не се окажа лош пророк и въпросното
решение да бъде върнато от областния управител. Тогава много държа някой да каже
извинявайте бяхте подведени.
И г-н Дангов, не съм говорител ничий. В рамките на добрия тон се опитвам да запазя
някакъв баланс в момента…
/ г-н Дангов - общ.съветник: Вие взимате страна./
Не питат, колеги питат е ли законосъобразно или не е. Ма простичък е въпроса. Аз не
искам да взимам страна в случая. Не е редно. Защо го правиме по трудния начин, аз това не
мога да разбера?
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Приключихме с дебатите. За реплика.
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Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
За трети път разглеждаме една и съща докладна. Първата комисия я оглавява не кой
да е - д-р Лорета Николова. Излезе със становище същото решение, което втори път
отложихме докладната, сега трети път разглеждаме пак същите резултати. Правиме си PR,
както миналата сесия за В и К изгубихме маса време и за …Дайте колеги да цениме времето
на хората.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Шопов.
Всеки, който е преценил, че докладната е незаконна може да я обжалва. Това е .
Продължаваме с 11 точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на 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 поземлен имот с
проектен № 019042 образуван от поземлен имот с 019039, с площ от 3.942 дка – общинска
собственост, по картата на възстановената собственост на землището на с. Крайни дол,
община Дупница. /вх. № 486/08.08.2014г./
Заповядайте г-н Кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това е в същата група колеги докладни за възстановяване от общинския поземлен
фонд.
Благодаря ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията има положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Имате думата за изказване по докладната. Няма желаещи.
Преминаваме 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

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

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

24
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
№ 132
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земя от общинския
поземлен фонд, за която 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:
1. Поземлен имот с проектен № 019042 образуван от поземлен имот с
№
019039, с площ от 3.940 дка – общинска собственост, по картата на
възстановената собственост на землището на с. Крайни дол,
м.
“Панчевица”, на наследниците на Янаки Васев Люнгов, съгласно влязло в сила на
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10.07.2013 г. Решение № КД459/24.04.2013 г. на общинска служба по земеделие
град Дупница и скица-проект на имот
№ 019042 издадена от общинска
служба по земеделие град 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.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Продължаваме със следващата докладна.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабелна линия ниско
напрежение с дължина 102.00 м за присъединяване на строеж “Жилищна сграда (с малка
височина до 10.00 м) с магазин” разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІ-3007,
кв. 180 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 164/20.02.1991 г. на
Председателя на Общински народен съвет-гр. Станке Димитров (поземлен имот с
идентификатор 68789.18.238 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК), с административен адрес:
гр. Дупница, ул. “Седма Рилска дивизия” № 51, от съществуващ трафопост (ТП) “Георги
Муструков”, разположен в УПИ І-за търговски комплекс, кв. 194 по регулационния план на
гр. Дупница до границата на собственост. /вх. № 495/19.08.2014г./
Заповядайте г-н Кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Точно така е както вие го казахте, Учредяване на право на прокарване в резултат на
постъпило заявление от ЧЕЗ разпределение.
Благодаря ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията има положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Имате думата за изказване по докладната. Няма желаещи.
Преминаваме 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

отсъства
за
за
за
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

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

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

21
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
№ 133
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие да се учреди право на прокарване по
съществуваща улица – ул. “Седма Рилска дивизия” с осови точки 784-:-783-:-748 (поземлен
имот с идентификатор 68789.18.343 по кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК), трайно
предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: за първостепенна улица,
собственост на Община Дупница, с дължина на трасето 102.00 м за присъединяване на
строеж “Жилищна сграда (с малка височина до 10.00 м) с магазин”, разположена в
урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІ-3007, кв. 180 по регулационния план на гр. Дупница,
одобрен със Заповед № 164/20.02.1991 г. на Председателя на Общински народен съвет – гр.
Станке Димитров (поземлен имот с идентификатор 68789.18.238 по кадастралната карта на
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гр. Дупница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на
АГКК), с административен адрес: гр. Дупница, ул. “Седма Рилска дивизия” № 51, от
съществуващ трафопост (ТП) “Георги Муструков”, разположен в УПИ І-за търговски
комплекс, кв. 194 по регулационния план на гр. Дупница до границата на собственост.
2. Общински съвет – Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде
заповед за учредяване право на безвъзмездно прокарване на кабелна линия ниско напрежение
по съществуваща улица – ул. “Седма Рилска дивизия” с осови точки 784-:-783-:-748
(поземлен имот с идентификатор 68789.18.343 по кадастралната карта на гр. Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД
на АГКК), трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: за
първостепенна улица, собственост на Община Дупница, с дължина на трасето 102.00 м за
присъединяване на строеж “Жилищна сграда (с малка височина до 10.00 м) с магазин”,
разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІ-3007, кв. 180 по регулационния план
на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 164/20.02.1991 г. на Председателя на Общински
народен съвет – гр. Станке Димитров (поземлен имот с идентификатор 68789.18.238 по
кадастралната карта на гр. Дупница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на АГКК), с административен адрес: гр. Дупница, ул. “Седма Рилска
дивизия” № 51, от съществуващ трафопост (ТП) “Георги Муструков”, разположен в УПИ І-за
търговски комплекс, кв. 194 по регулационния план на гр. Дупница до границата на
собственост.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Продължаваме със следващата докладна.
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. № 497/25.08.2014г./
Заповядайте г-н Кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Става въпрос за 1 квадрат публична общинска собственост. Процедурата винаги е
една търг наемната цена е посочена.
Благодаря ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становище на икономическата комисия.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Комисията има положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Имате думата за изказване по докладната. Няма желаещи.
Преминаваме към поименно гласуване.
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

за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
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. 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. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 134
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от общински недвижим имот с идентификатор 68789.17.54.1 по
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КК и КР на гр. Дупница, представляващ помещение с площ от 1.00 кв.м, обособена част от
Партера в сградата на Община Дупница, кв. 62, УПИ ІІ – за община и поликлиника, пл.
„Свобода” по регулационния план на гр. Дупница– публична общинска собственост по АОС
№ 727/07.02.2002 г., при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на кафе-автомат;
1.2. начална наемна цена – 100.00 лв. /сто лева/ месечно, в която не е включен 20 %
ДДС;
1.3. депозит - 20.00 лв. /двадесет лева/;
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.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка 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. № 498/25.08.2014г./
Заповядайте г-н Кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми колеги, ще ми позволите да оттегля въпросната докладна. Мотива е
следния. Става въпрос за 60 м2 на партерен етаж , които се ползват от банка КТБ. Договора за
помещението изтече , към момента е подписан анекс до провеждане на процедура. Имайки
предвид неяснотата със самата банка към момента след разговор с управителя на клон КТБ
Дупница оттеглям въпросната докладна до изясняване на ситуацията.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н кмете.
Оттеглянето трябва да се гласува.
Гласуваме оттеглянето на докладната записка, което направи г-н кмета.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
***

***

***

21
няма
няма
***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка 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
и определяне на начална наемна цена. /вх. № 500/26.08.2014г./
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Заповядайте г-н Кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Става въпрос за кафе машините на територията на парк “Рила”. Става въпрос за 2
машини, като молбата е за разполагане на 2 такива в района на парка. Предложена е начална
наемна цена 50 лв.. Процедурата е ясна.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становище на икономическата комисия и комисията по ТСУ.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Комисията има положително становище.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Тази докладна породи известни разсъждения в комисията. За да съм коректен към
всички членове на комисията трябва да кажа, че един от членовете беше против докладната
и неговите мотиви бяха затова, че 1 кв.м. машина може да компрометира бизнеса на хора,
които са вложили доста пари в организацията на подобен тип заведения, които предлагат
подобна услуга. Като цяло комисията предлага докладната да бъде приета.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Пилев. Имате думата за изказвания и мнения.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз, само ако ми позволите.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Става въпрос за 2 машини, които са работили до момента по договор с общ.
Дупница, който изтича. Входирано е заявление от ползвателя за провеждане на процедура.
Внасяйки докладната чух и мнението на арх. Пилев възникна коментар е ли целесъобразно,
не е ли? Затова разчитам да чуя вашето мнение, коректно разбира се.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря.
Смятам, че парка е достатъчно голям. Има много освен завадения има и пейки,
беседки и детски площадки, където хората могат да седнат и от такива машини да си
закупят кафе и да прекарат свободното си време по този начин, не е задължително да сядат
на заведение. Аз ще подкрепя тази докладна.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря. Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и чл. 76 и
чл. 95 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение №
170/21.12.2012 г. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 135
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 следните имоти:
- Част от имот с идентификатор 68789.24.2 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и четири, имот две/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 3005-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, с площ от 1.00 кв.м, находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила”, петно №
1 от одобрена схема от главният архитект на Община Дупница, издадена на 20.07.2009 г. и
същата презаверена на 20.08.2014 г. от главния архитект на Община Дупница, съгласно скица
на поземлен имот № 637/12.02.2013 г. – актуализирана на 15.08.2014 г., публична общинска
собственост по АОС 1793/10.01.2011 г.;
- Част от имот с идентификатор 04220.16.100 /землище четири хиляди двеста и
двадесет, кадастрален район шестнадесет, имот сто/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,
изменена със Заповед № КД-14-10-371 от 14.10.2009 г. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил, с площ от 1.00 кв.м, находящ се в с. Бистрица, местност
“Корията”, петно № 2 от одобрена схема от главният архитект на Община Дупница, издадена
на 20.07.2009 г. и същата презаверена на 20.08.2014 г. от главния архитект на Община
Дупница, съгласно скица на поземлен имот № 15-121351/25.04.2014 г., публична общинска
собственост по АОС 1791/07.01.2011 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на общински недвижими имоти, както следва:
2.1. Част от имот с идентификатор 68789.24.2 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и четири, имот две/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 3005-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, с площ от 1.00 кв.м, находящ се в гр. Дупница, Парк “Рила”, петно №
1 от одобрена схема от главният архитект на Община Дупница, издадена на 20.07.2009 г. и
същата презаверена на 20.08.2014 г. от главния архитект на Община Дупница, съгласно скица
на поземлен имот № 637/12.02.2013 г. – актуализирана на 15.08.2014 г., публична общинска
собственост по АОС 1793/10.01.2011 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1.1. начална наемна цена – 50.00 лв. /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи
ДДС;
2.1.2. депозит – 10.00 лв. /десет/ лв.;
2.1.3 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена.
2.2. Част от имот с идентификатор 04220.16.100 /землище четири хиляди двеста и
двадесет, кадастрален район шестнадесет, имот сто/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,
изменена със Заповед № КД-14-10-371 от 14.10.2009 г. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил, с площ от 1.00 кв.м, находящ се в с. Бистрица, местност
“Корията”, петно № 2 от одобрена схема от главният архитект на Община Дупница, издадена
на 20.07.2009 г. и същата презаверена на 20.08.2014 г. от главния архитект на Община
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Дупница, съгласно скица на поземлен имот № 15-121351/25.04.2014 г., публична общинска
собственост по АОС 1791/07.01.2011 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.2.1. начална наемна цена – 50.00 лв. /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи
ДДС;
2.2.2. депозит – 10.00 лв. /десет/ лв.;
2.2.3 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена.
3. Условията на търга, както и тръжните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка 16 от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Съгласие за поставяне на рекламен елемент в общински поземлен имот с идентификатор
68789.21.202 гр. Дупница, местност Дренски рид. /вх. № 501/26.08.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Внасям докладната с проект за решение относно даване на съгласие за монтиране на
пилон дълъг 22 метра с трикольор върху имот публ.общ.собственост на местността “Дренски
рид”. За мен подтекста е един българският символ трябва да се вее над всеки български град.
След дълго търсене на удачно място имайки напредвид, че този символ освен
достатъчно голям трябва да бъде осветен да има видимост и през вечерта. Затова е избрано
въпросното място.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Докладната е разгледана в комисията по ТСУ. Два бяха основните въпроси, върху
които се разсъждаваше. Единия е от особена важност. Това е близостта на немското
гробище, което стари дупничани вероятно помнят и освен това документално то е заличено
но неговата близост предизвика нашите въпроси, но бяхме уверени от специалисти от
общ.администрация, че не става въпрос на съвпадение на двата имота, най малко 80-100
метра делят въпросния имот от немското гробище.Това ни успокои и във връзка с това
комисията дава положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Пилев.
Ще помоля г-н Попов да …ни обясни във връзка с докладната.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-жо Председател.
Налице е неточност в правните основания на докладната записка. Тя следва да бъде
внесена на основание чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. Касае
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се за поставяне на този елемент върху имот публ.общ.собственост и именно това касае
правомощие на ОбС с разпореждане имоти общ.собственост, което е в правомощие по т.8 и
гласуването следва да бъде поименно в този случай.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Трябва ли да гласуваме промяната, която направихте? Благодаря.
Имате думата за изказвания относно докладната? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на промяната, която предложи г-н Попов. На основание
чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Който е “за” тази промяна, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна. 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

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

отсъства
отсъства
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, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 136
1.Общински съвет Дупница дава съгласие за монтиране на рекламен елемент – Пилон
за поставяне на българското знаме в Поземлен имот с идентификатор 68789.21.202 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: гр.Дупница,
местност Дренски рид; с площ: 3 071 кв.м; трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище - публична общинска собственост по Акт за
общинска собственост №1829/08.08.2011 год.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Право
на прокарване на нова стълбова мрежа за улични осветителни тела по съществуващи улици за
изграждане на Енергийно – ефективно улично осветление на гр. Дупница. /вх. №
502/28.08.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
В резултат на сключения договор с МИЕ относно изпълнението на този проект
Реконструкция на общинско улично осветление в обосновката е записано то е на два етапа.
Първия подмяна на самите осветителни тела стартира от понеделник, това което е входирано
като проект за решение касае Общински съвет – Дупница дава съгласие на право на
прокарване по съществуващи улици за изграждане на нова стълбовна мрежа за улични
осветителни тела . Трите улици за които става въпрос първата улица е в Аракчийски мост.
Втората е ул.” Страхил войвода” под общежитията на бившия учителски , третата е улицата
изхода от гр. Дупница посока София.
Благодаря.
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
С ясното съзнание, че реализацията на мероприятията залегнали в докладната ще
подобрят уличното осветление и бита на гражданите на Дупница комисията дава
положително становище.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Имате думата за изказвания по докладната. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване . 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

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

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл.193,
ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 137
Общински съвет – Дупница дава съгласие за право на прокарване по съществуващи
улици за ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СТЪЛБОВНА МРЕЖА ЗА УЛИЧНИ
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, съгласно издадено Разрешение за строеж № 84/19.08.2014 год. от
Главния архитект на Община Дупница, с местоположение на трасето както следва:
1. улица с осови точки 303-1543 по регулационния план на гр. Дупница,
собственост на Община Дупница, с дължина на трасето 160.00 м;
2. улица с осови точки 270-2140 по регулационния план на гр. Дупница,
собственост на Община Дупница, с дължина на трасето 120.00 м;
3. улица с осови точки 5-19 по регулационния план на гр. Дупница и Поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 68789.0.20 по кадастралната карта на гр. Дупница, община
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г., собственост на Община
Дупница, на ИД на АК с дължина на трасето 745.00 м;
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Стратегия за разполагане на преместваеми обекти на територията на град Дупница до 2020
год. /вх. № 503/28.08.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Темата е отворена, стои отдавна на сайта на общината. Искрено се надявам и вие да
помогнете за решаване на един такъв казус. Имайки предвид и стартиране реализирането на
обекта по зелена градска среда, което също води до наличието на такава стратегия.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н кмете.
Становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията намира, че зонирането на града на съответните предложени зони е
правилно направено, включително и критериите, които са довели до това зониране. Искам
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да кажа на г-н кмета, че оттук натам предстои по-сериозната работа, когато нещата ще
бъдат детайлизирани с определяне на самите места и самите функции на преместваемите
обекти. Засега като стратегия това ни е изключително необходимо и е важно да го приемеме
като начало на една по-съществена работа. В този вид комисията приема предложената
схема с едно допълнение.
Комисията предлага VIP зоната да бъде продължена до светофарите пред ГУМ, т.е.
ларгото пред ГУМ а и моста покритие да бъде също във VIP зоната, където се забранява
поставянето на всякакви преместваеми обекти.
Положително е становището на комисията.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становището на икономическата комисия.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги, въпросната докладна беше разгледана в постоянната комисия .
Възниква един въпрос, който държа да изясним и колегите го поставиха. Именно в
частта зониране и допустимост на преместваемите обекти по видове, както следва:
1 зона – В тази зона не се допуска разполагането на: модулни павилиони по типов
проект с площ по-голяма от 10.00 м2 .
Въпросът е допустимо ли е полагане на павилиони по индивидуален проект над тази
квадратура? Това беше въпроса, който се обсъждаше в нашата комисия . Някакво пояснение
да се даде , за да има яснота. Иначе становището на комисията е положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Шушков.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Арх. Петкова е тук.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – архитект на общината:
Идеята за първа зона е всички обекти, които се слагат да са по типов проект, като
ограничение при тях е в квадратурата до 10.00 м2 . Всеки един ….индивидуалните проекти
вече са във II’ III’ IV зона.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Ще помоля г-жа Петкова да даде своето мнение и във връзка с предложението на
комисията по ТСУ.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – архитект на общината:
Аз бях на заседанието на комисията. Смятам, че е целесъобразно и всички се
обединиха около това решение този участък също да влезе във VIP зоната със забранителни
функции.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
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Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Когато говорим за преместваемите обекти идеята за тази стратегия включваше
идеята…нали зоните добре първата стъпка. Въпроса беше да се определят местата въобще
да има ли такива обекти, кое налага да има? Къде да стоят? Това беше целта на идеята да се
…блокиране, раздаване на такива места докато не уточниме да се изчистят старите, да се
посочат места за нови.
Просто ако може арх.Петкова да каже това следващ етап ли ще бъде, какво ще се
случи дотогава, ще се раздават ли места?
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – архитект на общината:
Дава общата идея затова как трябва да изглежда а местата, тяхната бройка, вид,
функция, размер ще бъдат определени с подробни схеми за всяка една зона. След
приемането на стратегията следващата стъпка е промяна на наредбата, която има, защото
реално там параметрите са различни. След поправката на наредбата, след прецизирането на
всички…те не са точно процедури, но начина вече ще се определят конкретните места и
предназначението , за да могат да се провеждат процедури за отдаване. Това е на следващ
етап.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Желаещи?
Заповядайте.
Г-Н МАРИО КИРИЛОВ - общ.съветник:
Г-жо Председател,
Г-н кмете.
Предложението за увеличение на VIP зоната на комисията понеже беше мое явно не
съм бил доразбран. Аз имах…моето предложение пълното освен пред ГУМ-а тоя участък да
се разшири и до площада, който е пред АЛИАНЦ БАНК включително и стълбите към
Градската градина. Защото с тия преместваеми обекти при полагането на цветя на
паметника, който е отзад виждате какви перипетии се получават. Включително до тези
стълби, които старата първа частна банка сега магазините. Дотам да бъде VIP зоната.
Това правя като предложение.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Други желаещи за изказвания? Няма желаещи.
Постъпиха 3 предложения.
Едно на комисията на ТСУ, едно на икономическата комисия и едно на колегата.
Аз обаче имам нужда от помощ малко, защото не виждам в текста точно определени
границите на VIP зоната те са видими от схемата. Как бихме могли да гласуваме тези
промени, защото имаме само схема нямаме текст, където са описани?
Заповядайте.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ - общ.съветник:
Уважаема г-жо Председателстващ.
Преди се опитвах на предишния председател да обясня ама явно не ме разбираше
както трябва, ако може юриста на ОбС да седи до Вас, не да се иди ми дойди ми …
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Г-н Попов заповядайте.
Комисията по ТСУ направи предложение. Ще помоля г-н Пилев да го повтори.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
VIP зоната да бъде продължена до светофарите пред ГУМ,
покритието на р.Бистрица и пешеходното пространство пред ГУМ.

обхващайки

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Пилев.
Гласуваме предложението на комисията по ТСУ.
Който е “За” така направеното предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Приема се .
Следващото предложение е на икономическа комисия – В точка зониране и
допустимост на преместваемите обекти по видове, както следва:
В текста за I зона да бъде записано модулни павилиони само по типови проекти
с площ до 10.00 м2 .
Който е “За” така направеното предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

Приема се .
Третото предложение дали ще може пак на микрофона да кажете?
Г-Н МАРИО КИРИЛОВ - общ.съветник:
Да се увеличи VIP зоната, включая площада пред АЛИАНЦ БАНК до магазина
Виваком. Тези стълби там тоя район.
Експрес банк, Алианц банк това площадче детската площадка около нея.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Понеже чухме мнението на гл.архитект за първото предложение към ларгото, че се
възприема аз моля да каже и за третото предложение дали някакви странични фактори не
влияят примерно за приемането и за разширяването на тази зона. Ако е възможно тогава
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вече да се гласува, но да чуем и становището на специалистите, които са готвили
стратегията.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Г-жо Петкова.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – архитект на общината:
По принцип за площадчето пред Алианц там общината още не е разделила имота с
държавата.Там независимо, че няма някакви трайни граници има държавно, общинско
минава се през държавното за да се качим по стълбите. Има недоизяснени моменти в
собствеността. Даже това, което е поставено там е върху държавната собственост не е върху
общинска. Общината там не е провеждала процедура за това специално. Аз мисля, че
долната част на площадчето е включена…но ако мога да го погледна пак.
Включено е до стълбите надолу към главната…
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Горното площадче не…
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – архитект на общината:
Горното е в първа зона …
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Уточнихме ли къде са границите по чертежа и дали трябва да правим промени по
схемата? Кой е изготвил докладната записка?
Трябва да гласуваме предложението на г-н Кирилов.
До стълбите на Градската градина и до банка Алианц.
Гласуваме предложението на г-н Кирилов.
Който е “За” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

12
3
4

Приема се предложението.
Продължаваме с гласуване на цялата докладна с приетите промени.
Преминаваме към гласуване . 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

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

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл.56 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 138
І.Общински съвет –Дупница приема Стратегия за разполагане на преместваеми
обекти на територията на град Дупница до 2020 год. с Приложение 1 и Приложение 2,
представляващи неразделна част от нея.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред.
Заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
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От името на групата на ОДБ предлагам 20 минути почивка.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Има предложение за 20 минутна почивка.
След 20 минути ви чакам в залата.
Почивка 20 минути.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Колеги, ще направим проверка на кворума.
В залата присъстват 17 общ.съветника. Имаме необходимия кворум.
Продължаваме заседанието.
Точка 19 от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на 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 поземлен имот с проектен идентификатор №
65245.3.504 образуван от поземлен имот с идентификатор № 65245.3.243, с площ от 0.898 дка
– общинска собственост, по действащата кадастрална картата на землището на с. Самораново,
община Дупница. /вх. № 504/28.08.2014г./
Г-н Панчев, заповядайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ - общ.съветник:
Предлагам процедурно предложение да удължим времето на днешната сесия с още 2
часа.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Да до 2 часа.
Има постъпило предложение за удължаване времето на работа на ОбС след 2 часа.
Който е съгласен , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

17
няма
няма

Приема се предложението.
Заповядайте г-н Кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Това е от поредицата докладни за възстановяване на собственост от общинския
поземлен фонд.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
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Становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Четири са докладните, които са абсолютни идентични изразявам становището по
всички тях, становището е положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по докладната? Няма.
Преминаваме към гласуване . 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

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

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

17
няма
няма
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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
№ 139
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земя от общинския
поземлен фонд, за която 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:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.3.504 образуван от поземлен
имот с идентификатор 65245.3.243, с площ от 0.898 дка – общинска
собственост, в землището на с. Самораново, м. “Дренски рид”, на наследниците
на Йорданка Захариева Гусийска, съгласно Решение
№ С-254/10.05.1994 г. и
скица-проект № 1704/19.04.2013 г. издадена от службата 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.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Следваща точка 20 от дневния ред.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Касае отново възстановяване на земи от общинския поземлен фонд.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Има ли желаещи за изказване ? Няма.
Преминаваме към гласуване . 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

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

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

17
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
№ 140
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земя от общинския поземлен
фонд, за която 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:
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1. Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.4.631 образуван от поземлен
имот с идентификатор 65245.4.300, с площ от 1.500 дка – общинска
собственост, в землището на с. Самораново, м. “Съзлако”, на наследниците на
Йорданка Захариева Гусийска, съгласно Решение № С-254/10.05.1994 г. и скицапроект № 1705/19.04.2013 г. издадена от службата 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.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Точка 21 от дневния ред.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Касае отново възстановяване на земя от общинския поземлен фонд.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Желаещи за изказване ? Няма.
Преминаваме към гласуване . 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

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

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

17
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
№ 141
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земя от общинския
поземлен фонд, за която 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:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.4.638 образуван от
поземлен имот с идентификатор 65245.4.49, с площ от 3.100 дка –
общинска собственост, в землището на с. Самораново, м. “Долна драговица”,
на наследниците на Йордан Данаилов Щрапульов, съгласно Решение № С641/04.09.2013 г. и скица-проект № 15-195720/16.06.2014 г. издадена от
службата 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.
***

***

***

***

***
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Докладна записка № 22 от дневния ред.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Последната от тези 4 докладни за възстановяване на земя от общинския поземлен
фонд.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Желаещи да се изкажат ? Няма.
Преминаваме към гласуване . 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

отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
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 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
№ 142
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земя от общинския поземлен
фонд, за която 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:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.4.639 образуван от поземлен
имот с идентификатор 65245.4.49, с площ от 3.100 дка – общинска собственост,
в землището на с. Самораново, м. “Долна драговица”, на наследниците на
Станимир Данаилов Щрапульов, съгласно Решение № С-642/24.10.2013 г. и
скица-проект № 15-195690/16.06.2014 г. издадена от службата 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.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Пристъпваме към № 23 от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на План за развитие на Община Дупница за периода 2014 – 2020 година на
Общински съвет - Дупница. /вх. № 509/29.08.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Уважаема г-жо Председателстваща.
Уважаеми колеги общ.съветници. Това за мене е най-важната докладна от дневния
ред на тази сесия. Не звуча помпозно, факт е, че касае следващ период за развитието на
община Дупница. Без такъв план за развитие на общината за следващия програмен период
2014 – 2020 общ.Дупница не може да кандидатства по нито една програма не е ли заложена
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във въпросния план просто няма възможност за кандидатстване. За да спазиме процедура
чета проекта за решение.
/ чете проект за решение към докладната записка приложена в протокола/
Диска, който виждате предполагам сте имали време и желание да погледнете е 300
стр. обработен материал. Изготвянето на този План съобразен е с три основни неща –
областната програма за развитие, националната програма за развитие, европейската
програма за развитие. В този план отчитайки предходния програмен период 2007-2013, това
което е останало, което е заложено но не е реализирано е включено.
Звучи и за мен стряскащо. Касае 278 проекта на стойност над 400 000 000. Оттук
насетне следващия програмен период за община Дупница след като е заложено нейните
възможности стига да имаме и осигурени насрещен ресурс да реализираме тези проекти.
Имаме представител на екипа Кавангард , които изказвам лична благодарност за
работата, която положиха има неща, които на мен ми бяха много интересни. Надявам се
някой от вас да е проявил желание да чуе някои неща.
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Тази докладна би трябвало да бъде разглеждана във всички комисии. Моля за
становището на комисиите.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Становището на икономическата комисия е положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията по ТСУ също има положително становище. Само искам да допълня, че
колегите биха били улеснени и от тази информация, че материала, който приехме преди две
или три сесии няма значение точния брой за ИПРВ е залегнал и в този документ. И не само
това той е дообогатен и доразвит затова изключително важен документ, който ОбС трябва
да приеме за развитието на общината за по-дълъг период от време, касаещ разбира се и
много средства.
Затова комисията дава положително становище за докладната.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Становище на другите комисии.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
На нашата комисия и беше подробно разяснено от участващ в разработката на този
план. Изключително сме доволни от подробното обсъждане, дискутиране и отговори на
поставените от нас въпроси. Считам, че правилно се разбира…ние даже поставихме
въпроса, че това е един идеен проект, който няма да бъде наложен обезателно да се
изпълнява а в процеса на работа на ОбС оттук нататък до 2020 г. може да се променят неща
в зависимост от някои условия и т.н..
Становището на комисията е положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
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Благодаря г-н Шопов.
Желаещи да се изкажат по докладната?
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Благодаря ви.
Аз също мисля, че това е една много важна докладна, която разглеждаме,
изключително важен план и тука е мястото да обърна внимание, че отново малко
пренебрежително се отнесоха към общ.съветници, защото този план ние го получихме в
понеделник и вторник.
Както вече казаха той е триста и няколко страници. Съдържа проекти за над
473 000 000. И всички тези проекти, които са заложени вътре всеки от нас като политическа
сила трябва да ги мине през собствения си мироглед. Не е вярно, че могат да се променят.
Могат да се променят в известна степен. Но като цяло това, което липсва в този план е
генералната визия за развитието на града. Ние виждаме много проекти, много предложения
някои от които са дебатирани, някои нови. Това също е генерална линия…Понеже ме
апострофирате. Каква е в момента генералната линия за развитието на Дупница. Вие имате
ли някаква цел, накъде вървим, какво ще развиваме? Туризъм, промишленост, кое? Имаме
ли? Нямаме. БСП няма и ГЕРБ няма.
Изключително добра работа на екипа. Ето някои заключения. Можем да заключим,
че общ.Дупница не е сред привлекателните територии за чуждестранни инвеститори в
страната. Налага се впечатлението, че има устойчив проблем в инвестиционната среда на
общината и областта, което отблъсква чуждестранните инвеститори. По отношение на
промишлеността и предприятията тенденцията е негативна и говори за намаляване на
устойчивостта и диверсификацията на местната икономика. На територията на общ.
Дупница няма онлайн услуги за малки и средни предприятия ако не отчитаме някои
централизирано предлагани адм.услуги. Общинска администрация няма система за
електронно представяне на услуги към предприемачите, което е съществен недостатък на
местната система за адм.обслужване и т.н..
Като цяло темпът на привличане и инвестиране на средства по ОП в общината се
оценява като изключително нисък в програмата на института по пазарна икономика.
Нали слушате какво ви чета.
След проведени с местния бизнес анкети основните проблеми в развитието на
местната икономика за липсата на стимули за традиционните местни производства, както и
тежките административни процедури на разл.нива.
Достъпа до финансиране и подкрепата в подготовката на управление на проекти за
осигуряване на такова са ключова необходимост на местните предприемачи.
Ето например ние в ОДБ поставяме на челно място развитието на туризма в
общината. Колко смешно звучи? Две места за настаняване в нашия град в туристическия
район. Никъде не видях …при 29 в Сапарева баня. Никъде не видях тенденцията в този
план. Дори ако щете пречупено пред призмата на обещанията на ГЕРБ.
Така, че г-н кмете искам да попитам един въпрос. Има ли възможност и време да
отложиме приемането на тази докладна, дайте ни малко повече време да пречупиме всички
тия проекти през призмата на нашите политически сили и отново да я преразгледаме.
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Нали мога да взема думата.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
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Да, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако ви прави впечатление колеги, това на което много държеше да акцентира
колегата Костадинов община Дупница не е пренебрегнала пропуски в работата на
общ.администрация. Но искам да отбележа г-н Костадинов, че това не касае работата само
на този екип. Говориме за програмен период 2017 – 2013, т.е.това което четете като
констатации е база върху която трябва да се направи нещо по-добро. Струва ми се, че
коректния подход изисква друго. Когато човек казва ние имаме еди какво си защо нямаме?
Еми защо не предложите, защо не инициирате нещо? Относно времето, което казвате че
нямате. Въпросният план стоя на сайта на общината. Това, че някой не е имал време от
почивка да отвори сайта и да погледне. Имаме ли колеги спазена процедура? Кога е качена
на сайта на общината? За мен е несериозно след 20 дни въртене в публичното пространство
на тази информация днес да дойде общ.съветник визирам вас г-н Костадинов и да ми каже,
че не е имал време да се запознае. Ами да се бехте запознали.
Г-н Георгиев ако има да допълни нещо.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Абсолютно всички законови процедури са спазени. Но това може би няма да ви
задоволи като отговор. Преди повече от два месеца имаше широки обществени обсъждания,
за които вие сигурно сте били уведомени. Освен, че стоя един месец на сайта финалното
обществено обсъждане беше проведено преди…в понеделник тази седмица. Преди това
имаше срещи по селата и града. Наистина в конкретната ситуация оправданието, че не сте
били запознати е несъстоятелно.
Работата на общ.съветници е наистина да следят развитието на проектите особено
пък на такива, които са свързани с множество общ.обсъждания. за други проекти може би
бихте имали право да кажете, че не са разпространени…напр.инфраструктурните проекти,
които не предвиждат такава серия от обсъждания, но такъв тип проект при който са
проведени над 10 различни срещи с обществеността и пак казвам един месец е бил на сайта.
Не е сериозно…трудно бихме оправдали и пред управляващия орган забавянето на вземане
на решение, затова че някои политически сили не са го разгледали добре. Това е
несъстоятелно.
Нямаме време за приемането на проекта. Срока е 12 септември.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря. Има ли други желаещи за изказвания?
Да, заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Г-н кмете.
Г- жо Председателстващ.
Ние се отнасяме отговорни към такива документи нашата група, тъй като и друг път
съм казвал отначало се приемаше така малко с насмешка, че програмата която за предния
период бяхме приели 2003….с помощта на съветниците от СДС, тъй като ние нямахме
болшинство по нея работеше и Дангов и Янев и сегашното ръководство донякъде. Част от
нея поне 1/3 съм сигурен тая голяма програма …тия кохезионни фондове не можеше да се
работи ако го няма в документа. Така, че всеки по нещо върши. Аз си позволих да си извадя
на хартиен носител. По-добре се работи и добре съм разгледал този план. Ще кажа някои
неща бележки съм си извадил.
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Плана е разположен в осем глави. Включва няколко неща по-важни. Първо какво е
изпълнено досега през тези десетина години. Какво е състоянието днес и какво се
предвижда за този период 2014-2020 г., което е много важно. Отчетени са разл.мерки в
предишната програма ясно е отчетено развитието на общ.център и селата. Общинския
център се развива сравнително добре, големите села горе долу добре, малките села са
поизоставени. Една от препоръките е и там да се работи. Има много интересни данни за
смъртността и раждаемостта са под средното за страната, което е тревожно. Приходите от
пенсии са в по-голем размер отколкото приходите от заплати. Това трябва да ни разтревожи
всички.
В икономиката това което ми е направило впечатление там интересно е, че 40% от
предприятията са от микро предприятия, 20% от малки предприятия, 25% средни и само
15% от големи. Тоя извод се налага от самосебе си, че именно там то е гръбнака на
икономиката. Малките фирми в нашата община са гръбнака на икономиката и би трябвало
там да насочим усилията и в плана виждам това нещо. Впечатление ми направи, че
бенефициент основен е общината около 70%, 16% се дължат на предприемачите и 15% на
не правителствения сектор, което за предприемачите е нисък процент. Положителното е, че
60% от проектите, които са спечелили предприемачите са вложени в енергийна ефективност
за което говориме и 30% за модернизация. Това също е положително. Не работиме ли оттук
нататък заедно ние сме в конкуренция с др.общини…ние няма да може да привлечеме
инвестиции. Какви инвестиции да идват тука, когато ние няма сесия на която след това в
медиите да не се явяват абсолютно отрицателни неща. Кой ще дойде да инвестира?
Вчера чета в един вестник всички съветници ще гласуват за еди кой си
защото…всички са се облажили от общинската баница. Този път всички , не само отделни
групи. Хората четат …През последните години ни се втълпява, че тука дупнишки модел е
добре тоя модел какъв е сега като гласуваме всичко. Еми, щом е за общината ще го
гласуваме. Така, че ние сами си правиме да отблъскваме част от инвестициите.
Нашата група ще подкрепи този проект.
Благодаря за вниманието.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Да, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
По-голямата част от това, което каза г-н Пехливански го споделям относно работата
на ОбС имам предвид. Относно упрека, който отправи г-н Костадинов посока липса на
инвестиции. Нали коректно си даваме сметка дали това което иска външния инвеститор ние
в община Дупница го предлагаме. Малък голям и аз съм инвеститор в тоя град не като кмет
разбира се преди време. За да дойдеш в едно населено място и да направиш каквото и да
било първо търсиш място. Място с подобаваща инфраструктура. Не е ставало обект на
коментар, но са идвали инвеститори, които казват търсиме имот 30 дка, който да бъде добра
инфраструктура, газифициран, водоснабден, общински. Един от вас ако ми донесе такъв
имот на територията на общ.Дупница ще му стисна ръката. Не случайно в интегрирания
план беше заложено основно оформяне на промишлена зона. Подтекста е този. Да
районираме зони да предоставиме там точно такъв тип петна, които идвайки инвеститора
не да се чудиме откъде да го намериме.
Не на последно място г-н Костадинов ако сте забравили направихме една корекция в
таксите, които се заплащат от инвеститори, от хора които градят нещо на територията на
общината. Не казвам, че е много, не казвам че е достатъчно. Истината е, че пък и никой не
полага усилия е така безкористно коректно абе така и така разбрах има инвеститори търсят
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къде да дойдат. Кой общ.съветник е дошъл при мен като кмет или внесете го в ОбС. Кажете
има инвеститор и ска в Дупница да направи еди какво си. Та посоката е тази. Ако ние не
правиме нещо да си помагаме друг няма да ни го направи. Туризма перфектна зона за
развитие на града и не само мое мнение. Чувал съм го и от други колеги. Така, че не
менторски колегиално ви моля в тая посока кмет догодина живи и здрави кой ще бъде не се
знае в тая посока ако се върви всеки по нещо да прави сигурно ще дойде ден да не е така.
Благодаря ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н кмет.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Г-н кмете изглежда искате да подебатираме. В края на третата година на вашия
мандат разбрахте некои важни неща.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Некои не ги разбират и след 20 години.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Аз съм този, който е идвал при вас с инвеститор и той беше позорно изгонен. Аз съм
този който много пъти съм ви казвал, че не ви работи администрацията и съм ви давал
конкретни примери. Това се нарича инвестиционен климат. Разбирате ли? Когато един
инвеститор…той не иска 30 дка…той иска да го приемете вие или вас заместник, но понеже
вие и вашите заместници сте родени за велики дела …и затова инвеститорите леко
заобикалят община Дупница. Оттам почва проблема. Това е 17 или 18 проблем на Дупница.
Основния проблем е свързан с демографията. Това е, което е най-проблемно поне според
нас. С 508 човека е спаднал града за една година. Това е фокуса върху който трябва да се
ориентираме. Положителното е, че на края на мандата вие разбрахте какво трябва да се
прави. В следващия мандат ви пожелавам и да го направите. Да не отварям въпроси за
водния цикъл, за претупаното депо, въобще фундаменталните проблеми които допуснахте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря. Други желаещи?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само една реплика.
Поредно демагогско изказване г-н Костадинов. Ма кажете нещо конкретно.
Предложете нещо разумно бе. Това не е предизборната кампания. Живи и здрави други ден
ще се отваря стига сега. Сесията на ОбС да реши проблемите на града.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Ако някой иска да вземе отношение по докладната да заповяда иначе няма смисъл да
говориме тези неща.
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Действително това което каза г-н Костадинов негативните неща в оценката на
материала натежават. Не прави добро впечатление. Но чест прави на колектива, че ги е
отбелязал, стъпва на тая основа и търси начин за тяхното преодоляване. Друг начин за
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съставяне на този документ няма. Мисля, че плана за развитие е доста всеобхватен а от
изказването на г-н Костадинов мисля, че имат идея знаят някои от проблемите и добре би
било да се включат в състава по време на обсъжданията. Сега вече се разбра, че няма време
и е късно. Аз приканвам всички колеги да гласуваме за този материал, защото както каза г-н
Пехливански по предишния материал са работили няколко кмета. Изключителна е нашата
отговорност днес приемайки този материал да дадеме основа на следващите кметове, които
ще управляват до 2020 г. Отговорността ни е голяма и аз мисля, че материала е добър. Да го
подкрепиме.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Пилев.
Аз също бих искала да изкажа мнение. Мисля, че след като този план може да се
допълва и да се променя г-н Костадинов имате възможността на следващи сесии да внесете
такива предложения за допълване и промяна ако решите. Това, което гласуваме сега не е
окончателно. Ние можем да го променяме.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази докладна? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Който е “За”приемане на този план за развитие, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 13; ал. 3, чл. 23 т. 1, чл. 24; т 1 и т. 2 от Закона за
регионално развитие, чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 143
1. Общински съвет - Дупница приема така изготвения План за развитие на Община
Дупница за периода 2014 – 2020 г.
2. Общински съвет - Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, да подписва финансови
и технически документи, необходими за реализиране на дейностите по плана, както и да
осигури публичност и прозрачност на общинския план за развитие.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване
на кредите от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за
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изпълнението на следните проекти: “Реки без граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по
Договор № РД02-29-445/18.12.2013 г., финансиран от Инструмента за предприсъединителна
помощ България – Бивша Югославска Република Македония на Програма за трансгранично
сътрудничество и “Всички деца учат заедно – трансгранична мрежа на приобщаващите
училища” 2007CB16IPO007-2011-2-31 ПО Договор № РД02-29-242/16.05.2013 г., финансиран
от Инструмента за предприсъединителна помощ България - Бивша Югославска Република
Македония на Програма за трансгранично сътрудничество. /вх. № 513/29.08.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаема г-жо Председателстваща.
Колеги общ.съветници. Ще ми позволите да прочета проекта за решение.
/ чете проект за решение към докладната записка приложена в протокола/
Само да добавя въпросните суми не е поредния кредит както чух или поредния заем,
който община Дупница иска да вземе. Това са суми необходими за разплащане по тези два
проекта. Т.е. община Дупница няма как да приключи тези два проекта и да входира
документи за верификация и разплащане без да е разплатила. Виждате, че става въпрос за 2
суми от 290 000 и 310 000 лв..
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н кмете.
Становище на икономическата комисия.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Становището на икономическата комисия е положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Преди да ви дам думата за изказвания искам да обърна внимание на нещо, което
юриста ми каза проследявайки прочитането на докладната.
Първото нещо е в т. 1.2 записано е името на проекта “ Всички деца учат заедно и
т.н.” и след това надолу е записан името на друг проект “Реки без граници”. Това
техническа грешка ли е ?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
В начин на обезпечаване на кредита е записано-Учредяване на залог върху
постъпленията е цитиран предния проект а не втория…
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Т.е. ще трябва да се чете ““ Всички деца учат заедно – трансгранична мрежа на
приобщаващите училища” вместо “Реки без граници”.
Това е първото нещо.
Второ. Където имате дата 25.12.2014 г. да отпадне 2014 г. да си остане не по-късно от
25.12 на съответната година в която дългът е поет с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части. Тази дата я има на две места.
В началото на проекто решението чл.40 от закона за общинските бюджети, т.е.
вече го няма.
Заповядай.
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Г-ЖА СЛАВКА ПЕТРОВСКА – дир.дирекция”ЕПФ и С”:
В основанието след това за самото решение е отпаднало…
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
В основанието го няма но в самото решение го има.
Г-ЖА СЛАВКА ПЕТРОВСКА – дир.дирекция”ЕПФ и С”:
В решението ли го има?
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Има го да.
Имате думата за изказване по докладната записка. Има ли желаещи?
Няма.
Гласуваме първо промените, които току що споменах.
Който е “За”така направените промени, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Гласуваме докладната в цялост. 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

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

76

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
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.10 от ЗМСМА, чл.27, ал.4,5 и във връзка с чл.13
от Закона за общинския дълг, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 144
Общински съвет – Дупница 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 дава съгласие:
1.
Община Дупница да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на
местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на които да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на следните проекти:
1.1
„Реки без граници” 2007СВ16ІРО007-2012-3-065, финансиран от
Инструмента за предприсъединителна помощ България – Македония за трансгранично
сътрудничество, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
2007СВ16ІРО007, при следните параметри:
•
Максимален размер на дълга – 290 000.00 лв. (двеста и деведесет хиляди лв.)
•
Валута на дълга – лева
•
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
•
Условия за погасяване:
Срок на погасяване до 8 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, но не по – късно от 25.12 на съответната година в която дългът е поет с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
Източници на погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД02-29-445/18.12.2013 г.
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:
Учредяване на залог върху постъпленията по валутна извънбюджетна сметка
на Община Дупница, по която постъпват средства по проект „Реки без граници”
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2007СВ16ІРО007-2012-3-065, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД02-29445/18.12.2013 г.
Учредяване на залог върху вземанията на Община Дупница по договор за
безвъзмездна помощ 2007СВ16ІРО007-2012-3-065, сключен с Управляващия орган на от
Инструмента за предприсъединителна помощ България – Македония на Програма за
трансгранично сътрудничество и
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от
Закона за общинския дълг;
1.2 „Всички деца учат заедно – трансгранична мрежа на приобщаващите училища”
2007СВ16ІРО007-2011-2-31, финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ
България – Македония за трансгранично сътрудничество, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ 2007СВ16ІРО007, при следните параметри:
•
Максимален размер на дълга – 310 000 лв. /триста и десет хиляди лева/
•
Валута на дълга – лева
•
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
•
Условия за погасяване:
Срок на погасяване до 8 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, но не по – късно от 25.12 на съответната година в която дългът е поет с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
Източници на погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД02-29-242/16.05.2013 г.
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:
Учредяване на залог върху постъпленията по валутна извънбюджетна сметка
на Община Дупница, по която постъпват средства по проект „Всички деца учат заедно –
трансгранична мрежа на приобщаващите училища” 2007СВ16ІРО007-2011-2-31, по Договор
за безвъзмездна финансова помощ №РД02-29-242/16.05.2013 г.
Учредяване на залог върху вземанията на Община Дупница по договор за
безвъзмездна помощ 2007СВ16ІРО007-2011-2-31, сключен с Управляващия орган на от
Инструмента за предприсъединителна помощ България – Македония на Програма за
трансгранично сътрудничество и
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.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.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Продължаваме със следваща точка от дневния ред.
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Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Удължаване срока на ликвидация на „РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ ЕООД / в
ликвидация/. /вх. № 514/29.08.2014г./
Тази докладна ще я прочета аз…
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Г-жо Председател аз предлагам тази докладна да отложиме гласуването за следващо
заседание. Съгласно чл.74, ал. 4 от Правилника разглеждането започва с доклад от вносителя.
Вносителя не присъства в залата и се страхувам да не попаднем в някакъв юридически казус,
който да наложи на следваща сесия да прогласуваме отново, затова го правя като процедурно
предложение.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Г-н Попов вашето мнение?
Нарушението няма да бъде съществено и може да се разглежда. Това е мнението на г-н
Попов.
Продължаваме с разглеждането на докладната.
/ чете проект за решение към докладната записка приложена в протокола/
Разглеждана ли е на икономическа комисия?
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Въпросът за ликвидацията беше разглеждан на икономическа комисия и възникнаха
няколко въпроса. Защо след като бяхме взели решение преди няколко месеца за ликвидацията
не се пристъпи а се налага наново да удължаваме срока до 30 септември. Каква е причината
до момента да не е ликвидирано дружеството?
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
На този въпрос кой ще отговори? Ликвидатора на дружеството е тук.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Вносителя ./
Вносителя го няма как да отговори.
/ г-н Костадинов – общ.съветник : Тогава защо допускаш разглеждане?/
Ами защото това е становище на г-н Попов и аз съм преценила, че
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Какво ще отговори управителя той може да
предположи. /
Аз като общ.съветник искам да ми отговори ликвидатора.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Имаше процедурен въпрос. Вие не го подложихте веднага на гласуване. Продължихте
натам заседанието, самото това нарушение е нарушение на процедурата.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Бихте ли обяснили г-н Попов.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-жо Председател.
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Процедурно в момента може да се предложи от общ.съветник отлагане на
разглеждането на тази точка от дневния ред, но не и нейното оттегляне. Оттеглянето е въпрос,
който може да бъде правен от вносителя.
Отлагане на разглеждането или на гласуването г-н Гергов? На разглеждането. Тогава
това е процедурно предложение и следва да бъде гласувано.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Попов.
Гласуваме процедурното предложение на г-н Гергов тази докладна да не бъде
разглеждана.
Който е “За”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

15
2
5

Приема се да не се разглежда докладната.
Няма да разглеждаме докладната.
***
***
***
***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Продължаваме със следваща точка от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане
на решение за придобиване на част от поземлен имот с идентификатор 68789.606.277 с площ
98,75 кв.м по кадастралната карта на гр.Дупница, ул.”Ерусалим”. /вх. № 520/02.09.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проект за решение към докладната записка приложена в протокола/
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Тъй като тази докладна не е разглеждана в комисиите, моля да гласуваме допуск за
разглеждане.
Който е “За”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

Разглеждаме докладната.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте г-н Пилев.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Тъй като докладната не е разглеждана и сега ни се предоставя коментирайки с
колегите само с една дума искам г-н кмета да ми каже в интерес на общината ли е докладната
или не? Ако е в интерес ние сме готови да я подкрепиме.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Аз за да не съм толкова еднословен г-жа Великова малко яснота ако обичате, за да не
стане въпрос колегите ако не са разбрали за какво става въпрос.
ИНЖ. НАДЯ ВЕЛИКОВА – н-к отдел”С и С”:
Уважаеми общ.съветници.
Тази докладна се наложи да се внесе тъй като през един частен имот е прокарана
улица. Наистина е в интерес на общината, тъй като собственика на имота има право да я
затвори, а тя обслужва едно кварталче, което е над “ Вардар”, там има и една детска
площадка. Просто сме длъжни да обезщетим собственика един вид да му платим тази част от
уличката, която минава през неговия имот. Това е в случая.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това е предпоставката за внасяне на докладната.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Имате ли желание да вземете отношение по докладната. Не.
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

отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
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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
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
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 и чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 145
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 придобие в собственост”, със следния имот: Част от ПИ
№68789.606.277, с начин на трайно ползване: “за второстепенна улица”, с площ 98,75 кв.м
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, изменена със Заповед КД-14-10-294/20.08.2009
год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на
поземления имот: град Дупница, ул.”Ерусалим”.
2. Общински съвет Дупница взема решение за придобиване чрез покупко-продажба на
следния общински недвижим имот: 98,75/482 идеални части от поземлен имот с
идентификатор 68789.606.277, 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, изменена със Заповед КД-14-10-417/24.10.2013 год. на Началник на
Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.
Дупница, ул.”Ерусалим”, площ 482 кв.м, с трайно предназначение на територията:
“урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за второстепенна улица”, с пазарна оценка 7 920
лв. /седем хиляди деветстотин и двадесет лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от
оценител на недвижими имоти. ДДС не се дължи.
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3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договор
за покупко-продажба.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Последната докладна от дневния ред.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2014/2015 година в ОУ”Христо Ботев” с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 523/03.09.2014г/
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проект за решение към докладната записка приложена в протокола/
Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Трябва да гласуваме и тази докладна за допускане до разглеждане.
Който е “За”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

Разглеждаме докладната.
Имате думата за отношение по докладната.
Г-жо Илинска.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА - общ.съветник:
Искам да се обърна към колегите да осъзнаят колко е …много силна думата трагична,
но тая непълняемост на паралелките от подготвителната до 8 клас и да ги помоля да
подкрепят докладната.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря.
Други желаещи за изказване? Няма .
Пристъпваме към гласуване. 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

отсъства
за
за
за
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

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

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена на Министерство на
образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 146
1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2014/2015 г. в ОУ “Христо
Ботев” – село Крайници, Община Дупница, както следва:
Подготвителна група – 10 деца /недостиг – 2/;
І клас –
11 ученици /недостиг – 5/;
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ІІ клас –
V клас –
VІ клас –
VІІ клас –
VІІІ клас –

15 ученици /недостиг – 1/;
13 ученици /недостиг – 5/;
12 ученици /недостиг – 6/;
13 ученици /недостиг – 5/;
14 ученици /недостиг – 4/.

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2014 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2014/2015 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2015 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2015 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
С това се изчерпа дневния ред и днешното заседание приключи.
Благодаря колеги.

Заседанието бе закрито в 14.50 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Силвия Овчарченска/

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

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