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

......

ПРОТОКОЛ
№ 17
Днес 19.12.2014 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе XVІІ-то
редовно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 29 общински съветници.
Отсъстваха Пламен Стойнев, Александър Анин, Ени Лефтеров и Първан Дангов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Костадин Костадинов в 10.10
часа.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 29 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам XVІІ - то редовно заседание за 2014 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 730 / 13.12.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на споразумение за сътрудничество между фондация “Тръст за социална алтернатива” гр.
София и община Дупница във връзка с осъществяването на урегулиране и законно
застрояване на кв. “Каваклия” в гр. Дупница като резултат от реализирането на проект
“Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и
гр. Пещера”. /вх. № 722/12.12.2014г./
2. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). /вх. №
667/09.12.2014г./
3. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие –
Кюстендил. /вх. № 668/09.12.2014г./
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4. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински
съвет Дупница. /вх. № 669/09.12.2014г./
5. Докладна записка от Йонко Гергов – общински съветник, относно Определяне
възнаграждението на Председателя на ОбС Дупница. /вх. № 670/09.12.2014г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на Община Дупница за кампания – 2015 на проект
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. /вх. № 709/10.12.2014г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на Община Дупница за кампания – 2015 на проект
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. /вх. № 710/10.12.2014г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Устойчивост на реализиран договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.1.02-0036-С0001, Проект “Нови възможности за подкрепа чрез създаване на
социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми,
произтичащи от бедността и социалната изолация”, реализиран от Община Дупница в
периода 2012-2013 г., осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз, схема BG051PO001-5.1.02 “Нови възможности” за срок от пет
календарни години, съгласно Насоки за кандидатстване и договор за безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0030-С0001. /вх. № 691/10.12.2014г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Устойчивост на реализиран договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.1.04-0194-С0001, Проект “Разкриване на Звено за социални услуги в домашна среда кам
Домашен социален патронаж”, реализиран от Община Дупница в периода 2013-2014 г.,
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема
BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”. /вх. № 692/10.12.2014г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на Община Дупница по Програма BG04 “Енергийна
ефективност и възобновяема енергия”, по грантова схема „Повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи“ по Финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство 2009 – 2014. /вх. № 708/10.12.2014г./
11. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Разпределение на печалбата за 2013 г. на “Ученическо хранене –
Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 694/10.12.2014г./
12. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удължаване срока на ликвидация на “Реклама Дупница” ЕООД /в
ликвидация/. /вх. № 695/10.12.2014г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.162.91, местност “Градските” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
671/09.12.2014г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
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земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.173.5, местност “Калдръмо” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
674/10.12.2014г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) по чл. 110, ал. 1, т. 2
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обхват: УПИ ХІ-за стадион и УПИ Х-за
обществено обслужване, спорт и развлечения, квартал 205 по регулационния план на гр.
Дупница. /вх. № 676/10.12.2014г./
16. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница”ЕООД гр. Дупница и МБАЛ “ Св. Иван
Рилски”ЕООД гр. Дупница. /вх. № 672/10.12.2014г./
17. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница. /вх. №
673/10.12.2014г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Процедура
за приемане на отчета на Община Дупница за 2013г. /вх. № 370/09.06.2014г./
19. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет –
Дупница. /вх. № 728/12.12.2014г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допълване
на Решение № 172 от Протокол № 16 от 28.11.2014 г. /вх. № 675/10.12.2014г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на разпореждане с недвижим имот между МБАЛ “Св. Иван
Рилски” ЕООД, гр. Дупница и община Дупница. /вх. № 677/10.12.2014г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.78.1 по кадастралната
карта на село Червен брег, местност Малосаница, с площ 1 384 кв. м. /вх. №
685/10.12.2014г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.3 по кадастралната
карта на гр. Дупница, с площ 2 082 кв. м. /вх. № 686/10.12.2014г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.135.45 по кадастралната
карта на село Крайници, местност Таушаница, с площ 459 кв. м. /вх. № 687/10.12.2014г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 017023, в землището на село Джерман, местност
Кръсто, с площ 0,878 дка. /вх. № 688/10.12.2014г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 010017, в землището на село Джерман, местност
Бела вода, с площ 0,300 дка. /вх. № 689/10.12.2014г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 000084, в землището на село Крайни дол,
местност Губераница, с площ 0,762 дка. /вх. № 690/10.12.2014г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.103.12 по кадастралната
карта на село Червен брег, местност Могилите, с площ 3 878 кв. м. /вх. № 701/10.12.2014г./
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29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.165.18 по кадастралната
карта на гр. Дупница, с площ 2 565 кв. м. /вх. № 702/10.12.2014г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 87727.13.10 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност Средните ливоди, с площ 2 448 кв. м. /вх. №
703/10.12.2014г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.29 по кадастралната
карта на гр. Дупница, местност Злево, с площ 1 183 кв. м. /вх. № 704/10.12.2014г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.25.451 по кадастралната
карта на гр. Дупница, с площ 1756 кв. м. /вх. № 705/10.12.2014г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.136 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 613 кв. м. /вх. № 706/10.12.2014г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.152 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 12 522 кв. м. /вх. № 712/11.12.2014г./
35. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.137 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 2 443 кв. м. /вх. № 713/11.12.2014г./
36. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.619 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 8 991 кв. м. /вх. № 714/11.12.2014г./
37. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.103 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 901 кв. м. /вх. № 715/11.12.2014г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 038001, в землището на село Грамаде, местност
Чуката, с площ 1,684 дка. /вх. № 716/11.12.2014г./
39. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 056072, в землището на село Грамаде, местност
Горните ливади, с площ 5,161 дка. /вх. № 717/11.12.2014г./
40. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 012021, в землището на село Грамаде, местност
Капинята, с площ 4,445 дка. /вх. № 718/11.12.2014г./
41. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
поставяне на паметна плоча на д-р Кирил Димитров Наков в общински урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І-за жилищно строителство и озеленяване, квартал 73 по плана на
град Дупница, ул. “Николаевска”. /вх. № 707/10.12.2014г./
42. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и Михаела Стефанова Георгиева
в поземлен имот /УПИ/ ІV-90 в кв. 4 по регулационния план на с. Крайни дол. /вх. №
711/10.12.2014г./
43. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изграждане на Кабелни електропроводи към “Социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”. /вх. № 723/12.12.2014г./
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44. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост – терени за
разполагане на тото пунктове, находящи се в гр. Дупница. /вх. № 699/10.12.2014г./
45. 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. № 696/10.12.2014г./
46. 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.
№ 697/10.12.2014г./
47. 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.
№ 698/10.12.2014г./
48. 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.
№ 700/10.12.2014г./
49. 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.
№ 720/11.12.2014г./

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има постъпила извънредна докладна записка от Иван Шопов, относно Приемане на
Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в
Община Дупница с вх. № 742/19.12.2014 г., която да бъде включена като допълнителна
точка в дневния ред на заседанието.
Колеги, има ли желаещи за изказване. Заповядайте.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаема г-жо зам. Председател.
Значи да бяхме информирани за докладната, информирани, но да Ви кажа до решение
така и не се стигна. За това предлагам, аз съм участник в тази комисия, да бъде оставена за
следващото заседание на ОбС. Моето предложение е……….
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Какви са Вашите аргументи?
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
От комисиите не са запознати и останалите колеги. Някои са ги получили сутринта.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Колеги, има ли други желаещи за изказване? Заповядайте.
Г-Н АСЕН ИЛИЕВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
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Категорично съм против това което каза колегата. Ние взехме решение определено.
Това че той каза, че не е взето решение, лично аз и нека тука всичките които бяхме в
комисията да кажат дали, три пъти зададох въпроса съгласни ли сме или не сме съгласни.
Всеки един от нас каза да, да. Ако лъжа нека да стане да ме опровергае. Друг е въпроса, че
колегите от другите комисии не са я разглеждали съответната докладна.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря и аз. Има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, чисто по процедура.
Става въпрос за една сериозна Наредба, относно финансиране на спортните клубове.
Знаете, че тази Наредба беше приета с 32 гласа от този ОбС. Аз мисля да не я разглеждаме на
крак промените, защото ние наистина не сме запознати и икономическата комисия, става
въпрос за пари, става въпрос за плащане на спортовете. Съвсем сериозно нещо. Не е никакъв
проблем, тъй като наистина сутринта получаваме докладната, аз апелирам и към вносителя,
съвсем сериозно нещо е……… Г-н Шопов, не е проблем да се разгледа докладната съвсем
сериозно и в комисиите, защото касае икономическа комисия и да имаме едно изградено
становище на следващата сесия. Нищо нередно е. Просто апелирам към Вас.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
В Наредбата има срокове, които касаят месец януари. Ние ако отложиме тая Наредба за
следващия месец сами разбирате, че после няма да влезем в тези срокове. Още повече че
наредбата дава допълнителни неща, което не засяга спортовете, абсолютно гарантирам го.
Ние с Вас събирахме председателите на спортните комисии и тогава даже като разглеждахме
наредбата им казахме ако имат някакви допълнения председателите на спортните комисии,
моля до преди сесията спортните клубове да бъдат дадени предложения. Пред нас не
постъпиха никакви предложения. Отлагането според мен уважаеми колеги касае срокове,
които спортните клубове трябва да представят отчети през месец януари. Ние през месец
януари ще правиме сесия. Ще приемаме бюджет.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Само за момент. Много Ви моля, който ще иска още да се изказва.
Наредбата стоеше на сайта на общината, така че аргументи, че некой нямал време и т.н. не
могат да бъдат изтъквани. Идеята беше да се разгледа на икономическа комисия, за това го
поставям.
Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги.
Видно от входящия номер на докладната, тя е входирана днес. По Правилник знаене
най-малко ден преди заседанието трябва да бъде входирана, трябва да има и мотивирано
предложение за промяна в дневния ред. Аз считам, че ако я разглеждаме днес ще бъде
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нарушение на нашия Правилник, незаконно и това ще бъде върнато. По отношение на
сроковете за спортните клубове, същия срок го има и в действащата към момента наредба.
Така или иначе те до 31 януари трябва да си представят тези отчети. Така, че аз не виждам
някаква пречка и апелирам да не я разглеждаме днес, да я разглеждаме на следващата сесия.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, щом вносителя не си оттегля докладната, ако няма други изказвания, моля да
гласуваме.
Който е “за докладната да влезе в дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

12
12
3

Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на Дневния ред на днешното заседание. Има ли
изказвания по дневния ред? Ако няма изказвания, който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на споразумение за сътрудничество между фондация “Тръст за социална алтернатива” гр.
София и община Дупница във връзка с осъществяването на урегулиране и законно
застрояване на кв. “Каваклия” в гр. Дупница като резултат от реализирането на проект
“Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население в гр. Дупница и
гр. Пещера”. /вх. № 722/12.12.2014г./
2. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). /вх. №
667/09.12.2014г./
3. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие –
Кюстендил. /вх. № 668/09.12.2014г./
4. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински
съвет Дупница. /вх. № 669/09.12.2014г./
5. Докладна записка от Йонко Гергов – общински съветник, относно Определяне
възнаграждението на Председателя на ОбС Дупница. /вх. № 670/09.12.2014г./
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6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на Община Дупница за кампания – 2015 на проект
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. /вх. № 709/10.12.2014г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на Община Дупница за кампания – 2015 на проект
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. /вх. № 710/10.12.2014г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Устойчивост на реализиран договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.1.02-0036-С0001, Проект “Нови възможности за подкрепа чрез създаване на
социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми,
произтичащи от бедността и социалната изолация”, реализиран от Община Дупница в
периода 2012-2013 г., осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз, схема BG051PO001-5.1.02 “Нови възможности” за срок от пет
календарни години, съгласно Насоки за кандидатстване и договор за безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0030-С0001. /вх. № 691/10.12.2014г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Устойчивост на реализиран договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.1.04-0194-С0001, Проект “Разкриване на Звено за социални услуги в домашна среда кам
Домашен социален патронаж”, реализиран от Община Дупница в периода 2013-2014 г.,
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема
BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”. /вх. № 692/10.12.2014г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на Община Дупница по Програма BG04 “Енергийна
ефективност и възобновяема енергия”, по грантова схема „Повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи“ по Финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство 2009 – 2014. /вх. № 708/10.12.2014г./
11. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Разпределение на печалбата за 2013 г. на “Ученическо хранене –
Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 694/10.12.2014г./
12. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удължаване срока на ликвидация на “Реклама Дупница” ЕООД /в
ликвидация/. /вх. № 695/10.12.2014г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.162.91, местност “Градските” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
671/09.12.2014г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.173.5, местност “Калдръмо” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
674/10.12.2014г./
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15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) по чл. 110, ал. 1, т. 2
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обхват: УПИ ХІ-за стадион и УПИ Х-за
обществено обслужване, спорт и развлечения, квартал 205 по регулационния план на гр.
Дупница. /вх. № 676/10.12.2014г./
16. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница”ЕООД гр. Дупница и МБАЛ “ Св. Иван
Рилски”ЕООД гр. Дупница. /вх. № 672/10.12.2014г./
17. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница. /вх. №
673/10.12.2014г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Процедура
за приемане на отчета на Община Дупница за 2013г. /вх. № 370/09.06.2014г./
19. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет –
Дупница. /вх. № 728/12.12.2014г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допълване
на Решение № 172 от Протокол № 16 от 28.11.2014 г. /вх. № 675/10.12.2014г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на разпореждане с недвижим имот между МБАЛ “Св. Иван
Рилски” ЕООД, гр. Дупница и община Дупница. /вх. № 677/10.12.2014г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.78.1 по кадастралната
карта на село Червен брег, местност Малосаница, с площ 1 384 кв. м. /вх. №
685/10.12.2014г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.3 по кадастралната
карта на гр. Дупница, с площ 2 082 кв. м. /вх. № 686/10.12.2014г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.135.45 по кадастралната
карта на село Крайници, местност Таушаница, с площ 459 кв. м. /вх. № 687/10.12.2014г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 017023, в землището на село Джерман, местност
Кръсто, с площ 0,878 дка. /вх. № 688/10.12.2014г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 010017, в землището на село Джерман, местност
Бела вода, с площ 0,300 дка. /вх. № 689/10.12.2014г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 000084, в землището на село Крайни дол,
местност Губераница, с площ 0,762 дка. /вх. № 690/10.12.2014г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.103.12 по кадастралната
карта на село Червен брег, местност Могилите, с площ 3 878 кв. м. /вх. № 701/10.12.2014г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.165.18 по кадастралната
карта на гр. Дупница, с площ 2 565 кв. м. /вх. № 702/10.12.2014г./
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30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 87727.13.10 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност Средните ливоди, с площ 2 448 кв. м. /вх. №
703/10.12.2014г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.29 по кадастралната
карта на гр. Дупница, местност Злево, с площ 1 183 кв. м. /вх. № 704/10.12.2014г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.25.451 по кадастралната
карта на гр. Дупница, с площ 1756 кв. м. /вх. № 705/10.12.2014г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.136 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 613 кв. м. /вх. № 706/10.12.2014г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.152 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 12 522 кв. м. /вх. № 712/11.12.2014г./
35. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.137 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 2 443 кв. м. /вх. № 713/11.12.2014г./
36. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.619 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 8 991 кв. м. /вх. № 714/11.12.2014г./
37. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.103 по кадастралната
карта на село Самораново, с площ 901 кв. м. /вх. № 715/11.12.2014г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 038001, в землището на село Грамаде, местност
Чуката, с площ 1,684 дка. /вх. № 716/11.12.2014г./
39. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 056072, в землището на село Грамаде, местност
Горните ливади, с площ 5,161 дка. /вх. № 717/11.12.2014г./
40. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот № 012021, в землището на село Грамаде, местност
Капинята, с площ 4,445 дка. /вх. № 718/11.12.2014г./
41. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
поставяне на паметна плоча на д-р Кирил Димитров Наков в общински урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І-за жилищно строителство и озеленяване, квартал 73 по плана на
град Дупница, ул. “Николаевска”. /вх. № 707/10.12.2014г./
42. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и Михаела Стефанова Георгиева
в поземлен имот /УПИ/ ІV-90 в кв. 4 по регулационния план на с. Крайни дол. /вх. №
711/10.12.2014г./
43. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изграждане на Кабелни електропроводи към “Социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”. /вх. № 723/12.12.2014г./
44. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост – терени за
разполагане на тото пунктове, находящи се в гр. Дупница. /вх. № 699/10.12.2014г./
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45. 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. № 696/10.12.2014г./
46. 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.
№ 697/10.12.2014г./
47. 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.
№ 698/10.12.2014г./
48. 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.
№ 700/10.12.2014г./
49. 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.
№ 720/11.12.2014г./

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване на споразумение за сътрудничество
между фондация “Тръст за социална алтернатива” гр. София и община Дупница във връзка
с осъществяването на урегулиране и законно застрояване на кв. “Каваклия” в гр. Дупница
като резултат от реализирането на проект “Регулация и узаконяване на квартали с
преобладаващо ромско население в гр. Дупница и гр. Пещера”. /вх. № 722/12.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, чета Ви проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
И само да добавя няколко приказки. Идеята на това споразумение и тази докладна е в
резултата на маже би 7, 8 месечни разговори, благодарение на тръста, който инициира една
чудесна идея. Под текста е един – решаване на едни отколешни проблеми, най-вече в
ромските квартали. Не случайно забелязвате в обосновката са посочени някои показатели
като %, като статут на тези квартали. Аз мисля, че по-разумно то това някой да си предложи
услугите за пълно финансово обезпечаване, ние да не приемем би било несериозно. А защо
точно кв. “Каваклия” би възникнал въпроса, а не някой от другите ромски квартали? Все пак
кв. “Каваклия” е най образно казано безпроблемен в сравнение с останалите квартали. Идеята
е да стартираме от един по-лесен квартал, за да пристъпиме към решаване на този проблем и
към други. Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря и аз. Г-н Пилев за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общ. съветници.

11

Докладната беше разгледана в нашата комисия и тя като пожелаваме успех на
начинанието, предлагаме на общ. съветници да бъде гласувана.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата за изказвания. Ако няма желаещи за изказване ще
пристъпим към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3, чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от
ЗМСМА, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 208
1. Общински съвет Дупница одобрява Споразумение за сътрудничество между община
Дупница и фондация “Тръст за социална алтернатива” с ЕИК по БУЛСТАТ 176356758 със
седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, бул. “Патриарх Евтимий” №
64 представлявана от Сара Мери Перин /Приложение/.
2. Общински съвет Дупница възлага на кмета на община Дупница да подпише
споразумението по т. 1.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към втора точка от дневния ред.
Докладна записка с вх. № 667/09.12.2014г. от мен, Председател на Общински съвет –
Дупница. Чета Ви проекта за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Докладната не е разглеждана в комисии. Колеги, имате думата, като ще помоля
председателите на групи да предложат по т. 2 предложение или който желае да предложи
предложение. Имате думата.
Извинете, юриста ме подсети. Понеже докладната не е разглеждана на комисии
трябва да вземем допуск за разглеждане. Така, че който е “за” да се разгледа докладната,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Пристъпваме към дебат. Имате думата. Има ли предложения по т. 2? Ако нямате
предложение…… Заповядайте инж. Владимиров.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Предлагам при това положение трябва да бъде зам. Председателя на ОбС Силвия
Овчарченска.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли други предложения? Няма други предложения. Ще гласуваме
предложението на инж. Владимиров.
Който е “за” Силвия Овчарченска за участие………. Значи чета т. 2.
“Т. 2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от : Силвия Димитрова Овчарченска.”
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
1

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

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

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

28
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от
Устава на НСОРБ, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 209
1. Общински съвет – Дупница определя за делегат в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България, като представител на
общинския съвет: инж.Костадин Крумов Костадинов – Председател на Общински съвет
Дупница.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от : Силвия Димитрова Овчарченска – зам.
Председател на Общински съвет Дупница.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Пристъпваме към т. 3 от дневния ред. Докладна записка от мен с вх. №
668/09.12.2014г., относно Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие –
Кюстендил. Чета Ви проекта за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Първо Ви моля да гласуваме допуск на докладната, понеже не е гледана в комисии.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Разглеждаме докладната. Имате думата за изказвания. Ако няма желаещи за
изказване пристъпваме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, чл. 62, ал. 3,
чл. 63 от ППЗРР и чл.21, ал.1,т.15 ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 210
1. Общински съвет – Дупница избира за свой представител в състава на Областния съвет
за развитие – Кюстендил - инж.Костадин Крумов Костадинов.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Преминаваме към т. 4 от дневния ред. Докладна записка с вх. № 669/09.12.2014г.от
мен, относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет
Дупница. Чета Ви проекта за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Най-напред който е “за” докладната да бъде разглеждана, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Гласуваме с вдигане на ръка.
Заповядайте.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, само понеже съм нов тука, да попитам каква е тази
Наблюдателна комисия?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Наблюдателната комисия е тази която осъществява контрол върху престъпленията
извършени от малолетни и непълнолетни деца.
Има ли други въпроси? Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража и чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 211
1.Общински съвет Дупница, утвърждава състава на Наблюдателната комисия към
Общински съвет Дупница, както следва:
инж.Костадин Крумов Костадинов – Председател на ОбС – Председател;
Клементина Стефанова Керкенекова – Пробационен инспектор в сектор “Пробация”,
гр. Дупница - член
Райко Димков Марков – Инспектор СДВР в Затвора гр. Бобов дол – член;
Анета Николаева Саенкова – Главен експерт в Дирекция “Бюро по труда” Дупница –
член;
Васил Петров Томов – Главен експерт в отдел “Закрила на детето” при Дирекция
“Социално подпомагане” – Дупница – член;
Ценка Владимирова Стоянова – Ст. експерт “Секретар на МКБППМН” към Община
Дупница – секретар.

***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги, във връзка с конфликт на интереси представям Ви декларация от
мен Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет – Дупница. На основание чл.
12, ал. 4 подавам настоящата декларация пред Вас, поради наличие на частен интерес по
конкретен повод, обсъждане и приемане на докладна записка с вх. № 670/09.12.2014г.
Така, че няма да участвам в разглеждането и гласуването на следващата докладна.
Давам думата на г-жа Овчалченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Председател.
Преминаваме към разглеждане на т. 5 от дневния ред. Докладна записка от Йонко
Гергов – общински съветник, относно Определяне възнаграждението на Председателя на
ОбС Дупница с вх. № 670/09.12.2014г.
Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Благодаря. Колеги, чета проекта за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Гергов. До колкото разбрах тази докладна също не е разглеждана в
комисии, ако не е така, моля да ме поправите. Разглеждана е. Тогава за становище на
комисии. Заповядайте председателите. Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаема г-жо Председател.
Докладната е разгледана и становището на комисията е тя да бъде гласувана.
Положително.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
В другите комисии дали е разглеждана? Не е разглеждана. Добре достатъчна е и една
комисия. Имате думата за мнения и становища по докладната. Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо зам. Председател.
Аз искам да попитам вносителя как изчислява сумата 896.60 лв.?
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Сумата е изчислена пропорционално като процент от заплатата на кмета на
общината. 90% от заплатата на кмета на общината. В часово време, т.е. защото е на 5 часа, а
не на 8 часа се получава тази цифра. Докладната е идентична, може да си проверите в
материалите, когато избирахме Ивайло Константинов за Председател, отново на 5 часов
работен ден, абсолютно същото възнаграждение се получи тогава.
Благодаря Ви.
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Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Има ли други желаещи да се изкажат? Ако няма преминаваме към гласуване на
докладната. Гласуването е с вдигане на ръка.
Който е “за” докладната да бъде приета във вида в който е внесена, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
1
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26, ал.1 и ал.3, т.2 от ЗМСМА чл.12, ал.1 от Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 212
1. Председателят на Общински съвет-Дупница работи при намалено работно време /5
часа/ фиксирано от 12.30 до 17.30 часа всеки работен ден.
2. Определя основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съветДупница в размер на 896.60 лева.
3.Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет-Дупница в
размер на 20 работни дни.
4.Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и
професионален опит на Председателя на Общински съвет-Дупница в размер на 1% върху
основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Овчарченска.
Колеги, преминаваме към шеста точка от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за
кандидатстване с проект на Община Дупница за кампания – 2015 на проект „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ“. /вх. № 709/10.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Становище на икономическата комисия.
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Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Икономическата комисия на свое заседание разгледа докладната. Това наистина е
една възможност и в по-малките населени места да се облагородят обществени площи.
Желаем успех на начинанието. Становището е положително.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Заповядайте гн Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги общински съветници.
Има още една такава докладна. Аз специално ще гласувам “за”, но ми прави
впечатление съфинансирането е доста, минимум 50%, а максимума не знам колко може да
стигне, но въпреки всичко трябва да направим усилия да търсим средства да го реализираме
това нещо. Като чета и в другата докладна и в тази на мероприятията които се предвиждат
имам така само едно предложение и към съответните отдели в общината. Нека се стремим
да съчетаваме това което е здраво с новите неща които ще правиме. Да обърнем внимание
на изсичането на дървета, както стана там около сградата където аз стопанисвам. Сутринта
гледах един репортаж за едно дърво в Австралия, вадят го с корените и го садят на друго
место. Ние там переме с резачките, режеме и там където може да се спаси дървото.
Ето в моя случай, в нашия случай отидете там огледайте да видите колко по-красиво
щеше да бъде ако бяхме запазили тия три плодни дървета, където аз воювах за тези дървета.
И за в бъдеще аз ще имам питане след Нова година кой дава разрешение, как се дава
разрешението по тия проекти индивидуално ли или пък въобще се оценява така…….
Веднъж се казва ето тия 100 дървета трябва да се махнат, примерно. Това имам като
забележка. Там където може да се съчетаят, да се остави растителност или дървета да ги
запазваме. Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли други желаещи за изказване?
Ако няма 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
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 213
І. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да кандидатства пред
програма «Красива България» - 2015 г. със следните обекти:
1. «Подобряване на публични площи за общественно ползване на парк в село
Баланово”;
2. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на площад в село
Бистрица”;
3. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка
в село Джерман”;
4. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на площад в село
Крайници”;
5. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортен комплекс в
село Самораново”;
6. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на площад в село
Червен брег”;
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7. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на площад в село
Яхиново”;
ІІ. Общински съвет Дупница е съгласен и упълномощава Кмета на Община Дупница
да заложи в проекто – бюджета за 2015 год., сумите необходими за осигуряване на
собствения принос на общината при реализирането на проекта.
ІІІ. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на горепосочените точки.
ІV. Общински съвет Дупница декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по проекта по т.1 , няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години
след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъде отдаван за
стопанисване на други физически или юридически лица.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Рангелов, седнете си на мястото ако обичате.
Преминаваме съм следващата точка седма от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за
кандидатстване с проект на Община Дупница за кампания – 2015 на проект „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ“. /вх. № 710/10.12.2014г./
Г-н кмете, може да представите и в резюме решението, защото докладните са почти
идентични.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Според мен обектите са различни.
Уважаеми колеги чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кацов, становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Докладната беше разгледа на Икономическа комисия в присъствието и на експерти,
за което им благодаря. Те наистина са две докладни, някои от селата се повтарят, но касаят
съвсем различни обекти както каза и г-н кметът. Това идва от едно от условията, където
финансирането от програма “Красива България” освен, че касае 50% съфинансиране, то
касае и един максимум от 100 000 лв. Ако са в една програма ще се получи, че община
Дупница трябва да участва със собствено финансиране две трети, а идеята ни е да
достигнем максимума от една втора собствено участие.
Благодаря Ви. Успех.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Кирилов.
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Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет.
Въпроса ми е към Вас г-н Чимев и въпроса е следния. То че красиво ще стане, ще
стане. То по-точно пожелание да се съблюдават и мерките за безопасност, защото чета
детска, детска, спортна, безопасност на уредите които ще бъдат на тази спортна площадка.
Това е пожелание. Много Ви моля като се обикалят тези детски и спортни площадки, да се
вземат предвид тези изсъхнали дървета и клони, които вися, ако има такива и да бъдат
отстранени. Става въпрос за безопасност на децата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете, ще отговорите ли? Заповядайте.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Относно пожеланието, няма пожелание за безопасност, има Наредба която се спазва
при изграждане на такъв тип съоръжение. Само да допълня това което каза г-н Кацов. Под
текста е точно този който казахте, а освен това мисля, че когато кандидатства общината с
два проекта вероятността да се случи поне единия е значително по-голяма.
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Има ли други желаещи за изказване. Ако няма престъпваме към поименно
гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
8. Иво Георгиев Янков
за
9. Пламен Георгиев Стойнев
отсъства
10. Бисер Малинов Кирилов
за
11. Димитър Георгиев Мирчев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Чавдар Василев Милошев
за
16. Иван Асенов Шопов
за
17. Асен Сотиров Илиев
за
18. Маргарита Любенова Илинска
за
19. Александър Димитров Анин
отсъства
20. Владимир Бойчов Владимиров
за
21. Марио Исталиянов Кирилов
за
22. Ивайло Димитров Атанасов
за
23. Кирил Георгиев Попов
за
24. Йонко Йорданов Гергов
за
25.Силвия Димитрова Овчарченска
за
26. Вергил Георгиев Кацов
за
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27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 214
І. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да кандидатства пред
програма «Красива България» - 2015 г. със следните обекти:
1. «Подобряване на публични площи за общественно ползване на детска площадка в
село Баланово”;
2. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в
село Крайници”;
3. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в
село Самораново”;
4. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в
село Червен брег”;
5. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в
град Дупница”;
6. «Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка в
гр. Дупница”;
7. «Подобряване на прилежащите пространства на детска градина в село Джерман”;
ІІ. Общински съвет Дупница е съгласен и упълномощава Кмета на Община Дупница
да заложи в проекто – бюджета за 2015 год., сумите необходими за осигуряване на собствения
принос на общината при реализирането на проекта.
ІІІ. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на горепосочените точки.
ІV. Общински съвет Дупница декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по проекта по т.1 , няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години
след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъде отдаван за стопанисване
на други физически или юридически лица.
***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Пристъпваме към т. 8 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Устойчивост на реализиран договор за безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0036-С0001, Проект “Нови възможности за
подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с
местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация”, реализиран от
Община Дупница в периода 2012-2013 г., осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-5.1.02 “Нови възможности” за
срок от пет календарни години, съгласно Насоки за кандидатстване и договор за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0030-С0001. /вх. № 691/10.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря ви.
Само искам да апелирам по обосновката много добре е обяснено за какво се прави. Т.е.
имаме вариант да подсигурим 3 работни места на 3-ма човека. Мисла, че тук коментар няма,
но ако има нещо заповядайте.
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
За мнение икономическата комисия. Г-н Кацов, становище. Извинете.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Докладната беше разгледана на икономическа комисия. Въпросите които бяха
поставени не намериха отговор и се надявам днес на сесията да намерят. Как ще бъде
организирано, как ще функционира? За колко човека ще се готви? Като поети ангажименти
ние нямаме нищо против да бъдат изпълнени. В крайна сметка за това се поемат едни
ангажименти. Как ще бъде организирана дейността? Това е нашия въпрос, който беше
поставен на комисия и становището е положително.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-жо Илинска, имаше ли комисия по здравеопазване? Може ли да дадете
становище като секретар.
/Г-жа Маргарита Илинска – общ. съветник: Докладната беше разгледана и
становището е положително./
Имаше заседание с кворум и имате положително становище по докладната. Благодаря.
Колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Аз имам въпроси на които не знам може би г-н Чимев или някой друг би ми отговорил,
тъй като снощи наистина не можахме да зададем въпросите си на икономическа комисия,
нямаше никой който да ни отговори.
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Моят първи въпрос е видно от текста като обосновка който е. Проекта е приключил
средата на 2013 год., а вече година и половина всъщност ние не сме направили нищо за
устойчивост на резултатите. Дали това е допустимо по договора който е сключен? И тази дата
05.01 дали е всъщност залегнала в самия договор за устойчивост или просто ние така сме го
решили?
Другият ми въпрос. Тъй като е казано, че това Социално предприятие ще продължи и
след приключване на проекта като бюджетно предприятие, второстепенен разпоредител, т.е.
то ще продължи като бюджетно предприятие след като бъдат осигурени средства тези 5
години като устойчивост или директно започва като бюджетно предприятие да функционира?
И всъщност тези 3-ма човека като бъдат назначени, от къде ще бъдат техните заплати? Т.е.
това ще струва ли нещо на общината от собствени средства и колко ще струва ако е така?
Това са моите въпроси.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Петров, ако обича да внесе яснота.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Общински съветници.
Този проект е продължение на вече осъществяван проект по който след
приключването имаме задължение за устойчивост на развитието да бъде продължен за още 5
години. То ще продължи като второстепенен разпоредител. Бюджета му ще се прави с
приходи от общинския бюджет, като ще се направи подробен бюджет след като бъде прието
да бъде създадено това дружество. Предполагаме първоначалните планове са за разходи
около 30 000 лв. на година, за 5 години може да ги пресметнете сами колко са, за да бъде
изпълнен проекта. Ще бъде насочен пак към същите групи към които е бил насочен и преди.
Персонала има задължение да бъде назначен от същите уязвими групи, така че може би това
ще бъде проблем да намелим персонал, който да се съгласи да работи там, защото не може да
е всеки, а да е от уязвимите групи. Така че това са плановете за този………..
/въпрос от залата/
Ще функционира като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, както
функционират пазарите, както функционират патронаж.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Петров, създадохме Социално предприятие, проекта изтече, сега предприятието
следва да продължи да работи. Издръжката на предприятието е била над 20 000 лв. месечно. В
момента Вие казвате 30 000 лв. годишно. Какво ще върши това предприятие? Това е което не
е ясно.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Това е било преди с по голям персонал. Преди и персонала е бил по-голям.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имало е 21 човека.
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Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Сега остават само 3-ма човека на минимална заплата, така че падат и разходите.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Петров, не става ясно какво ще работят 3-ма човека.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Ще готвят за уязвимите групи.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Готвят за уязвимите групи. А ние в бюджета определили ли сме за продукти, за
консумативи?
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Като се приеме това дружество ще му се направи бюджет. Нека първо да го гласуваме
това дружество и после бюджета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
За да сте на ясно, че тези 3-ма човека ще струват 80 000 лв. на общината за тия 5
години. Само тия 3-ма човека.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Въпрос на сметки, да може да е и толкова.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
С осигуровки и при положение, че не се вдига минималната работна заплата.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Ако са на 1 000 лв. заплата………
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
И за това, и за това ако общината няма възможност да възобнови това предприятие
какво ще работят тия 3-ма човека? То е ясно че трябва да се назначат. Това е смисъла на
въпроса.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Естествено, че ще работят, те ще работят как няма да може да се възстанови дейността.
Естествен че ще работят.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре. Значи предполагаме че ще осигурим бюджет……..
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Просто трябва първо да се приеме че ще има такова дружество и след това въпрос на
сметки и на вътрешна организация те как ще си развият дейността.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
А първия ми въпрос тази година и половина…..
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ще окаже ли влияние това, че година и половина не е имало финансиране.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Не мога да Ви отговоря на този въпрос.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ще има ли санкции, възможно ли да има санкции.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Не, предполагам, че няма да има санкции. Да Краси може да обясни по-подробно за
това.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. кмет:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници.
Въпросите които задавате са наистина уместни и трябва да бъдат изяснени. Значи
първо, санкции за това че проекта е изтекъл и ние възобновяваме сега частично дейността на
това предприятие, няма да има. Това нещо е консултирано с управляващия орган. В рамките
на тези 5 години в които са записани имаме възможност по едно или по друго време да
възстановим работата на предприятието. Действително много по-добре би било ако
механично бяхме успели веднага след изтичането на проекта на финансирането да започнем
новия проект. Имахме редица разговори в тази връзка, включително и аз и г-н Чимев два пъти
сме разговаряли с г-н Иванов на Агенцията за социално подпомагане. Имаше преди около
година и половина така уверение, че с новите оперативни програми които ще започнат,
просто един такъв тип предприятие би могло да бъде финансирано. Естествено не е тайна за
никого, че общината изпитва финансови затруднения и ние се опитваме всяко едно нещо да
намерим някакво външно финансиране. За съжаление всички знаете през последната година и
половина, че оперативните програми за боксуваха поради ред причини, предимно свързани с
политическата нестабилност. В крайна сметка ние сме изправени в действителност пред
възможността или да претърпим сериозни санкции или да възобновим дейността на това
социално предприятие, което така личното ми мнение, предполагам че и на повечето от Вас
ще бъде такова, че наистина има нужда от такова предприятие. Още повече, че в самото
помещение бяха направи сериозни инвестиции. Беше обучен персонал и частичната му
заетост би била нещо добре за града.
Това не изключва възможността при първа възможност от тек на там да потърсим
финансиране в рамките на оперативните програми. Знаете че те ще бъдат ясни най-рано
пролетта, най-късно в началото на лятото на следващата година, но действително в момента
трябва да започнем от някъде. Казвам го направо в противен случай финансовите поражения
от неизпълнения ангажимент от общината ще бъдат не малко.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте г-н Владимиров.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Аз просто не обичам много приказки да се казват, по – хубаво да се каже точно. Значи
ние искаме да създадем бюджетно предприятие и това бюджетно предприятие го създаваме
като назначаваме 3 лица. Така ли става? Това е бюджетното предприятие което ще е с 3 лица.
И понеже нямаме пари ще вземем от бюджета и хорицата искат да си осигурят разходи за
бюджета за следващата година и за това е това предложение за решение. А това нещо
можехме да го направим преди няколко месеца, а не да ми казва г-н Георгиев, че са търси ли
еди какво си еди що си. Нищо не сте търсили. Поне не ни лъжете.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, проблема какъв е? Тримата човека и заплатите които трябва да осигурим или
функциониране на обществена кухня. Кажете. Ами тази кухня без персонал няма как да
съществува г-н Владимиров.
/въпрос от залата/
Ами питали ли сте? Питайте да Ви отговорят. Аз едно нещо искам да Ви обясня.
Реализиран е проекта. Проблема който е съществувал, че той не е допускал финансиране след
приключване на този период. От тука насетне общината ако иска да функционира обществена
кухня, изпълнява това нещо. Т.е. приема да назначи тези трима човека за да функционира.
Ако нещеме няма да функционира, няма проблем.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Ако трябва да спазваме закона те трябва да са двама души и половина. Така, че един
може да е на половин работен ден, ако това е голям проблем бройката на заетите.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Разбира се.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете, по отношение на Вашия отговор може ли да направим обективно
заключение, че Вие приканвате ОбС да осигури финансиране за тази Обществена кухня и
безпокойството на икономическата комисия на на ОбС е дали можеме да си позволиме
подобно нещо. Ако не да се ползват тези трима човека за друга дейност. Това е смисъла на
въпроса. От друга страна Ви казах, че сметките са 80 000 лв. струват тези трима човека за 5
години, а не е ясно какво ще работят, ако бюджета не осигури финансиране за продукти и
консумативи. Моля Ви нека бъдем коректни и спокойни когато дебатираме такива въпроси.
Обратното е да загубиме средствата които сме получили, които ще бъдем санкционирани ако
не продължиме тази дейност.
Овчарченска заповядайте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Благодаря. Истината е, че ние така или иначе трябва да го направим това, защото ако
не го направим ние търпим санкции. Подписали сме договор и имаме устойчивост по този
договор. Нали така г-н Георгиев? Друг е въпроса, че ние трябва да ги отделим тези средства,
да ги обезпечим и да ги отделим от бюджета следващите 5 години, но тава е факт и просто
трябва да го направим. Аз ги зададох тези въпроси за да мога да получа повече информация
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например защо не е направено до сега в рамките на тази година и половина и така какви са
въобще нещата около тази устойчивост.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Дебатираме по един въпрос съвсем спокойно и нормално. В момента казуса е следния.
Дали трябва общината да наруши договора който е сключила и да плаща санкции заради това,
че няма устойчивост на програмата или трябва да заделим определени пари за да извършваме
една социална дейност, т.е. хранене на бедни в тази кухня, която на базата на парите които са
по програмата е добре е обезпечена с уреди и т.н. Това е казуса.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колко пари ще струва тази дейност?
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
А колко пари ще струва това, че сме нарушили…….
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
172 000 лв.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Точно така 182 000 лв. трябва да ………..
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Д-р Попниколов, няма разчет колко ще струва. Това е единственото ни безпокойство.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Ще струва толкова колкото лица назначиме. Г-н кмета обясни, че естествено всички
ние искаме да назначиме 30 човека, както е било по програма. Само, че тогава порите на тези
23 човека са плащани по програмата, сега трябва да поемем ние нещата. Също както в
Ученическо хранене. След започване знаете, че заплатите бяха плащани от Бюрото по труда,
но сега трябва да плащаме заплати на тези хора. Въпроса е следния искаме ли да създадеме и
да има някаква Социална кухня в Дупница или не искаме. Това е въпроса.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Аз до колкото разбирам никой от колегите общ. съветници не е против създаването на
такава Социална кухня и не е против назначаването на трима човека. Никой не иска общината
да плаща санкции по проекта, но тука възниква друга информация достигна до мен, че повече
от година това предприятие не е работило и въобще не е функционирало. Защо толкова късно
се вкарва това за обсъждане? То е могло да се внесе за обсъждане преди една година и да го
решиме този проблем и кухнята да работи, а новата техника е стояла така неизползвана. Не
знам поправете ме ако греша но такава е моята информация.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете, може ли едно предложение да направя. Колеги, много Ви моля да
прекратим дебатите и да пристъпим към гласуване. Имаме 50 докладни. Видно е, че ще
загубим много средства. По време на бюджета ще дебатираме финансирането на това
предприятие.
Желаете ли г-н кмете да вземете думата? Добре г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. кмет:
Всичко което казвате е така, аз съм съгласен. Само искам да Ви обърна внимание на
един въпрос. Предишния ОбС решава да се кандидатства с такъв проект. Тогава общ.
съветници са били на ясно, че финансирането на това предприятие е за 1 година. След това
общината или трябва да търси някакъв вариант, какъвто уверявам Ви и г-н Владимиров, че
сме търсили и то не еднократно за финансиране по оперативна програма или че ще го
поемеме от себе си. Всъщност тази отговорност се поема от предишния ОбС, за което не ги
обвинявам, напротив хубаво е, че са взели такова решение. Сега въпроса е потвърждаваме ли
ние този ангажимент, който вече ОбС е взел или се отказваме от него. Това е целия въпрос.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Вие предложихте да прекратим разискванията и ще бъда съвсем кратък. Значи
действително миналия ОбС реши това нещо. Знаехме, че 1 година ще бъде и след това
трябваше…… Може би ако има някакъв пропуск, че не е направено по-рано постъпка, кмета
да си търси отговорност от неговите служители, но когато всеки пети българин е беден и то
под прага на бедността, ние няма какво повече да се двоумим. С цената на всичко трябва да
разкрием тази кухня да съществува. Вървиме по улиците и виждаме какво става. На кой от
Вас не се е налагало да даде левче или два на сумати народ тука из Дупница, които просят
направо. Така, че аз ще гласувам “за” тази докладна, предполагам и нашата група.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря.
Г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
В заложеното предложение за решение липсва минималната работна заплата за
страната, но в обосновката която е малко по-нагоре от проекта за решение има
възнаграждение в размер на фиксирани 340 лв. Знаете, че за следващата година се
предвиждат две повишавания на минималната работна заплата, дали е редно да фиксираме
340 лв. като сума или само минималната работна заплата за страната, която се определя да
остане. Защото е фиксирано 340 лв. и в скоби е сложено минималната работна заплата, но към
момента. В следващата година предстоят двукратно повишавания на тази сума.
Предложението ми е да отпадни, да остане само минималната работна заплата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Д-р Николова, в обосновката не е необходимо. Това не е част от решението.
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Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ - Началник отдел “БФС и УС”:
Аз точно това искам да кажа в подкрепа на г-н председателя. Всички тези технически
въпроси за плащане и финанси, те ще се направят след като се знае, че има такова дружество
и ще бъдат предложени с проекта за общинския бюджети вече там ще се види точната сметка
за това дружество, защото до колкото знам тя няма да е минималната, може би за домакина
ще бъде под праговете, които са минималните прагове. Така че може да е и малко по-висока.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Колеги, нека гласуваме… Извинете ме. В момента ще гласуваме
докладна да назначиме трима човека да спасиме санкцията. Ще поискаме допълнителна
информация по отношение намеренията на г-н кмета, ще разкрива ли такава кухня, ще я
обезпечава ли със средства и т.н. Може би така трябва да го разгледаме въпроса.
Има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако може аз да добавя нещо. Само искам един апостроф. Не разглеждаме докладна за
откриване на 3 работни места, а разглеждаме докладна продължава ли да функционира тази
Социална кухня. Това е по-точния аргумент. Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете, от решението се съобразявам с решението. ОбС дава съгласие да бъдат
назначени 3 лица. Това имам предвид.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Точно така. Само, че отдолу пише за какво предприятие.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
За срок от 5 години. Добре. Има ли други желаещи? Колеги гласуваме с вдигане на
ръка. Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 18а, ал. 1 и ал.
2 от Закона за социалното подпомагане, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 215
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие да бъдат назначени 3 /три/ лица на
длъжност “Работник кухня” към социално предприятие “Обществена трапезария” за срок от 5
години, считано от 05.01.2015 г.
***

***

***

***

***
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка девета от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Устойчивост на реализиран договор за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0194-С0001, Проект “Разкриване на
Звено за социални услуги в домашна среда кам Домашен социален патронаж”, реализиран от
Община Дупница в периода 2013-2014 г., осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз, схема BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”. /вх. № 692/10.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Моля за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Становището е докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-жа Илинска.
/Г-жа Илинска – общ. съветник: Подкрепяме докладната./
Положително становище. Колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте г-жо
Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Моя въпрос тука е, тъй като пише в обосновката, че трябва да осигурим устойчивост,
но не пише за какъв период трябва да осигурим. Така, че въпроса ми е за какъв период трябва
да осигурим устойчивост по този проект и това всъщност е и следващия ми въпрос след като
бъдат назначени тези хора считано от 05.01.2015 г. за какъв срок ще бъдат назначени, тъй
като в предишната докладна сме казали, че ще бъдат назначени за срок от 5 години. Тук не е
казано и трябва ли да го допълним. И другият ми въпрос е месечното трудово възнаграждение
вече не е минималната работна заплата, а е точно фиксирано защо е точно така.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете, може ли да ни представите дамата за който не я познава.
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Аз съм Дир. на “Домашен социален патронаж” и в същото време бях ръководител на
този проект. Той приключи на 31 юли, докладната е пусната в срок, защото устойчивостта се
прави след последното финансиране по проекта. Сумата и последната е получена и сега
трябва осигурим устойчивост. Това беше предоставяне на едни по часови услуги за възрастни
хора, самотно живеещи. Казвам по часови защото целта на проекта беше да се осигури повече
хора да бъдат обгрижвани, а таксата която те заплащаха беше спрямо пенсията, но от 2007
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год. на МТСП, които бяха 0,19 стотинки, 0,22 и т.н. Тези хора идеята е да бъдат назначени,
защото това звено вече е разкрито в Социалния патронаж и да предоставят услугата по
часово, която включва заплащане на комунално битови дейности, лична хигиена на възрастни
хора, закупуване на лекарства, медикаменти и други неща и таксата, аз разгледах за сега има
на две общини устойчивост, защото проекта приключи скоро и има общини които още не са
взели решение, варира от 1,50 до 1,70 лв. и за това счетох, че 1,70 е добра такса, тъй като
услугата е по часова. Казвам, не става въпрос 5 часа нали за да се заплаща, да се струва
твърде висока. Мисля, че е разумна такса, а заплатите в този проект по принцип в проекто
предложението не беше заложена като минимална, за това остава такава и мисля, че няма
никакъв проблем и че ще може да……….. Тези хора има голямо желание за такава услуга да
се предоставя към патронажа, не само храната която се доставя и мисля, че няма да има
проблеми тези хора……. А за относно ме питахте за колко време. Договарящият орган каза 1
година. Това звено вече е разкрито и ако видиме че има печалба и удовлетвореност от
потребителите, аз мисля, че може би ще може да остане и за напред като услуга към
Социалния патронаж.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Т.е. ние няма нужда да уточняваме за колко време в решението.
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Да, защото и в проекто предложението в устойчивост не пише за какъв период, но аз
когато се обадих да поговоря с договарящия орган ми казаха, че става въпрос за една година.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колко човека обслужва звеното, извинете.
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Това звено ново разкритото ли?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Да.
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Сто и двама човека обслужваше, в момента не обслужва.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Сто и двама по 1,70 прави около 170 лв. на месец. Нали това е таксата която …..
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това е на час.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре, имате ри анализ икономически колко от таксите колко пари ще съберете
месечно примерно. Някаква сметка правили ли сте? Ще се самоиздържа ли звеното или ще
се финансирано от общината? Имате ли подобен разчет? Т.е. искате общината да финансира
заплата на тия трима човека. Така ли?
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Да, това е устойчивостта, като ще събира такса от 1,70 лв. на час.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
И тази такса ще отива в Домашния социален патронаж?
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Не, тази такса, говорили сме и с финансистите, в смисъл ще има таксова книга
изготвена, както на детските градини и домашния патронаж за храна, където ще се пишат
часовете и съответно ще се отчитат по квитанции, ще се предават и ще се взимат от
общината и парите ще се внасят по сметката на община Дупница.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате ли други въпроси колеги? Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Аз имам един въпрос към Вас. Каква е възможността да се обслужват и да се
обхванат по-голям брой хора, защото мисля, че 102 човека не са малко, но имайки в предвид
населението което живее на територията на община Дупница в голямата си част са повъзрастни и самотни хора и най-вероятно една част от тях не са се включили в този проект
като обслужване на по часови услуги, заради това че не са разбрали за тази възможност.
При една добра медийна кампания, че общината ще даде възможност на по часово
обслужване на тези хора, бройката им да бъде завишена при наличие на желаещи разбира
се.
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА – Дир. на “Домашен социален патронаж”:
Да, желаещи има. Не мога да Ви кажа дали ще бъде завишена, имаше публичност по
този проект още когато стартира 2012 г. февруари и започна реално дейността август 2013 г.
Тогава трябваше дирекция “Социално подпомагане” да мине и да изготви социални оценки
на хората подали заявление и докато мине времето за изготвяне на социалната оценка 20
човека от потребителите бяха починали. Още хората питат, в смисъл те знаят, че проекта е
току що свършил и очакват, така че мисля че имат…….. Абсолютно те имат….. запознати
са. Има в момента доколкото разбрах частен социален патронаж, който предоставя такива
услуги 2,40 е цената за час.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли други въпроси? Благодаря Ви госпожо. Ако няма други въпроси първо искам
да Ви помоля правните основания за докладната да направим една поправка. Във връзка с
гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, и тук да запишем т. 7, т. 23 и чл. 27, ал. вместо
3 да сложим 4 и 5.
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

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и чл. 18а,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалното подпомагане, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 216
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие да бъдат назначени 3 /три/ лица на
длъжност “Социален асистент” и “Домашен помощник” към Звено за социални услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж, считано от 05.01.2015 г.
2. Общински съвет – Дупница дава съгласие потребителите на почасови социални
услуги да заплащат такса в размер на 1,70 лв. на час в Домашен социален патронаж.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка десета от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за кандидатстване с проект
на Община Дупница по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”,
по грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема
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енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ по Финансовия
механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014. /вх. №
708/10.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
И само да вметна. Отпред в обосновката сигурно сте видели въпросната мярка за какво
става въпрос. Обектите са изредени. Това са всички детски градини, детската ясла и основни
училища, където под текста е подмяна на отоплителна инсталация. Така или иначе в града ни
тече процес на газификация, обосновката е основно икономическа, сваляне на разходи на
общинските сгради и училища в издръжка, т.е. в отопление. Мярката го допуска за това
кандидатстваме. Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Становище на икономическата комисия г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Докладната беше разгледана на проведената вчера икономическа комисия.
Становището е положително. Тук за разлика от Красива България ще си позволя да допълня
кмета, става въпрос за 100% финансиране. Т.е. не се изиска съфинансиране от наша страна.
Така, че да си пожелаем успех за реализирането на този проект.
Ще си позволя да задам само един въпрос. Имаме ли вече газифицирана детска
градина и ако имаме такава как това се отразява на икономията? Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Имаме две. Инж. Котев за повече информация.
ИНЖ. СЕРЬОЖА КОТЕВ - Директор Дир. “ТСУ и С”:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми господа общински съветници.
На територията на община Дупница имаме газифицирани две детски градини и едно
училище. Миналата година се газифицираха. Значи сметка не може да се направи защото
миналогодишния отоплителен период не може да бъде меродавен. Той беше по-топъл, но
около 50% разходите паднаха на тези училища и детски градини.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли желаещи за въпроси? Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Ще попитам само г-н председателю и към кмета. Използване на възобновяема
енергия. Какво се има предвид? Слънчеви батерии или нещо друго, защото има няколко
вида.
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ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Значи мярката е такава г-н Пехливански. Под текста е точно подмяна на котелни
инсталации в общинските сгради. Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Има ли други въпроси? Г-н Милошев, искате ли думата? Заповядайте.
Г-Н ЧАВДАР МИЛОШЕВ – общ. съветник:
Още миналата година на една от сесиите заявих, че целия общински сграден фонд
трябва да бъде газифициран и по този начин се прави икономия над един милион и
половина лв. на общината с поставянето на съответни слънчеви панели на детските градини,
на детските ясли. По принцип общината е задължена съгласно изискванията на
Европейската комисия и Европейския парламент всяка година да се дават предложения ОбС
за въвеждането на нови ВЕИ източници. Така, че на мен не ми е ясно каква е тази подмяна
на котли и т.н., а най-правилно е да бъдат заменени котлите след като целия град е вече
газифициран и има да се направи газифициране на целия общински сграден фонд. Няма
смисъл да се правят някакви други котли или да се минава на пелети или някакъв друг вид
енергия да се използва.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
То точно това е заложено г-н Милошев. Точно това е заложено.
Г-Н ЧАВДАР МИЛОШЕВ – общ. съветник:
Аз просто заявих, че още миналата година съм го казал, че има един милион и
половина е направена сметката се спестяват от доставката на горива и т.н. по този начин.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Милошев. Има ли други желаещи? Ако няма преминаваме колеги към
поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
8. Иво Георгиев Янков
за
9. Пламен Георгиев Стойнев
отсъства
10. Бисер Малинов Кирилов
за
11. Димитър Георгиев Мирчев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
отсъства
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Чавдар Василев Милошев
за
16. Иван Асенов Шопов
за
17. Асен Сотиров Илиев
за
18. Маргарита Любенова Илинска
за
19. Александър Димитров Анин
отсъства
20. Владимир Бойчов Владимиров
за
21. Марио Исталиянов Кирилов
за
22. Ивайло Димитров Атанасов
за
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23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 217
I. Общински съвет - Дупница дава съгласие Община Дупница да кандидатства по
Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
с проектно
предложение “Eнергийна ефективност в общинска инфраструктура”.
II. Общински съвет - Дупница упълномощава кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение
и реализиране дейностите по проекта, в това число при спечелването му да учреди/издаде
адекватно обезпечение на авансовото плащане чрез запис на заповед.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. Докладна записка от мен,
относно Разпределение на печалбата за 2013 г. на “Ученическо хранене – Дупница” ЕООД –
гр. Дупница. /вх. № 694/10.12.2014г./
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Моля за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Становището на икономическата комисия след като разгледа докладната разбира се е
тя да бъде гласувана. Становището е положително.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли желаещи за изказвания? Ако няма желаещи за изказвания,
пристъпваме към гласуване с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал. 1, т. 14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Общински съвет –
Дупница, като едноличен собственик на капитала на “Ученическо хранене-Дупница”
ЕООД – гр. Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 218
1. Общински съвет - Дупница разпределя печалбата на“Ученическо храненеДупница” ЕООД – гр. Дупница зя 2013г., както следва:
1.1. За резерви на “Ученическо хранене-Дупница” ЕООД – гр. Дупница сумата от 20
262,24лв. /двадесет хиляди двеста шестдесет и два лева и двадесет и четири ст./.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. Докладна записка от мен
инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет - Дупница, относно
Удължаване срока на ликвидация на “Реклама Дупница” ЕООД /в ликвидация/. /вх. №
695/10.12.2014г./
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Най напред моля за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Да бъде приета. Благодаря Ви. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте г-н
Кирилов.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, аз съм от скоро общ. съветник. Не да Ви кажа откакто съм
общ. съветник само се говори за дружеството ликвидация, ама само си говориме. Определят
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се срокове за ликвидиране. Нищо подобно. Така, че не знам какво да Ви кажа просто това е
един заплетен казус и всеки вижда че царя е гол, но никой не казва, че е гол.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кирилов. Ако ми разрешите да внеса малко яснота. Не знам дали знаете
г-н Кирилов колко общински дружества има в момента. Не знам дали знаете, че съществува
общинско дружество “Общински пазари” в ликвидация, съществува ДКЦ в ликвидация. Не
навсякъде ликвидаторите са отзивчиви като г-н Ванчев, който е съгласен при определени
негативни за него условия да приключиме ликвидацията. Смисъла на докладната както
виждате е удължаваме с 1 месец защото няма как да продължим ликвидацията без ние да я
удължиме.
/обаждане от място/
Да, много Ви благодаря. Само ако може после да го направите официално. Правилно.
Та смисъла е както виждате какво трябва да се случи. Трябва да се сключи договор между
общината и ликвидатора, така щото баланса на дружеството да бъде нула на нула и тогава той
може да пристъпи към ликвидиране. Считам, че 1 месец заели сме се г-н Кирилов с тези
въпроси да видиме до къде ще ги доведеме. Д-р Николова, може ли от микрофона
предложението.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Общински съвет-Дупница удължава срока на ликвидация на
ДУПНИЦА“ЕООД считано до 31.01.2015г., а не както беше прочетено 2014 г.

„РЕКЛАМА

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Има ли други желаещи за изказване? Колеги, гласуваме с вдигане на
ръка. Който е “за” предложението на д-р Лорета Николова за промяна 2014 г. да стане 2015
г., моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към поименно гласуване. Гласуваме цялата докладна.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов

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

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

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и т.9 ЗМСМА, чл.266, ал.2, изр.3 от
Тръговския закон, чл.18, ал.1, т.15 и чл.55, ал.1 от Наредбата за управление и
упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 219
1. Общински съвет-Дупница удължава срока на ликвидация на „РЕКЛАМА
ДУПНИЦА“ЕООД / в ликвидация/, гр.Дупница, ЕИК 109610175, считано до 31.01.2015г.
2.Възлага на Кмета на Община Дупница да сключи анекс към Договора за ликвидация
с ликвидатора на Дружеството, като срока бъде удължен до изтичане срока по т.1 от
решението.
3.Задължава ликвидатора на Дружеството да впише новия срок по т.1 в партидата на
„РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ЕООД / в ликвидация/, гр.Дупница, ЕИК 109610175, в Агенция по
вписванията – Търговски регистър.
4.Дава съгласие Община Дупница да придобие от „РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ЕООД / в
ликвидация/, гр.Дупница, ЕИК 109610175, всички активи на Дружеството на обща стойност
1086,60лв.,представляващи рекламни табели.
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5.Дава съгласие да бъдат опростени на „РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ЕООД / в
ликвидация/, гр.Дупница, ЕИК 109610175, задължения от наем към Община Дупница, по
Договор №000306/16.07.2008 г. възлизащи на 42897,47лв.
6. Задължава ликвидатора на „РЕКЛАМА ДУПНИЦА“ЕООД / в ликвидация/ да внесе
в срок до 15.01.2015 г. краен ликвидационен баланс на дружеството.
7.Възлага на Кмета на Община Дупница и ликвидатора на „РЕКЛАМА
ДУПНИЦА“ЕООД / в ликвидация/ да предприемат всички правни и фактически действия и
подписват всички необходими документи в изпълнение на настоящото решение.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за изработването на
проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 68789.162.91, местност
“Градските” по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД
на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. № 671/09.12.2014г./
/Д-р Николова – общ. съветник: Може ли да не се чете проекта за решение?/
Само искам предварително да обявя преди да дам думата на г-н Пилев. По тази
докладна е внесена декларация от арх. Асен Георгиев Пилев – общински съветник. На
основание чл.12,ал.4 ЗПУКИ, подавам настоящата декларация пред Вас, поради наличие на
частен интерес по конкретен повод-обсъждане и приемане на Докладна записка. Предвид
гореизложеното, няма да участвам в обсъждането и гласуването на докладната записка.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз мисля, че не е лошо да уважим предложението на г-жа Николова. Обосновката я
има, дълги са да не губим време.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Да, наистина. Добре. В такъв случай от комисията по ТСУ. Може ли член на
комисията да представи……. Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Становището на комисията е положително и предлага докладната да бъде приета във
вида в който е представена.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата за изказвания. Ако няма желаещи за изказване, преминаваме
към гласуване. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” докладната д бъде приета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124 б
и чл. 125 от ЗУТ, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 220
1. Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на поземлен имот с идентификатор № 68789.162.91, местност “Градските” по КК на
гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
2. Разрешава на Гергана Благоева Трайкова, собственик съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 94, том І, рег. № 1407, дело № 78 от 2014 год.
(вписан в Служба по вписванията при ДРС с Акт № 99, том 7, рег. № 1657, дело № 577 от
28.04.2014 год.), да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –
План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 68789.162.91, местност
“Градските” по КК на гр. Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителни проекти, с изработени варианти на
трасетата за елементите на техническата инфраструктура по чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ “БТК”АД,
“Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за
процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта осем месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка четиринадесета. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за изработването на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 68789.173.5, местност “Калдръмо” по КК на
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гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по
геодезия, картография и кадастър. /вх. № 674/10.12.2014г./
Отново колеги има декларация в смисъла в който Ви прочетох от арх. Пилев.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Отново бих предложил ако може да не го чета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, смисъла е ясен. ОбС разрешава. Г-н Йорданов ако обичате за комисията по
ТСУ.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Становището на комисията е положително и предлага докладната да бъде приета във
представения и вид. Ако искате малко разяснение, става въпрос за бензиностанция преди
Бинека, между моста и Бинека за изграждане на бензиностанция.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Колеги имате ли въпроси по докладната? Ако няма въпроси,
преминаваме към гласуване с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124 б
и чл. 125 от ЗУТ, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 221
1. Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на поземлен имот с идентификатор № 68789.173.5, местност “Калдръмо” по КК на гр.
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
2. Разрешава на “НИКСТАР ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Дупница, ул. “Христо Ботев” № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 15, община Дупница, област Кюстендил,
представлявано от Николай Петров Ганчев – управител, собственик съгласно Нотариален акт
за собственост на недвижим имот-констативен № 189, том ІІ, рег. № 5419, дело №
334/03.09.2014 год., вписан от Служба по вписванията с Акт № 90, том 17, вх. рег. № 4046,
дело № 1547/03.09.2014 год., да възложи изработването на проект за Подробен устройствен
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план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 68789.173.5,
местност “Кардръмо” по КК на гр. Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на
одобреното задание.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителни проекти, с изработени варианти на
трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, Областно пътно управление-гр. Кюстендил,
ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне
в община Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта десет месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка петнадесета от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изменение на
Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) в обхват: УПИ ХІ-за стадион и УПИ Х-за обществено
обслужване, спорт и развлечения, квартал 205 по регулационния план на гр. Дупница. /вх.
№ 676/10.12.2014г./
Арх. Пилев за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Стандартна процедура и комисията предлага докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата за изказвания? Ако няма желаещи за изказване,
преминаваме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
8. Иво Георгиев Янков
за
9. Пламен Георгиев Стойнев
отсъства
10. Бисер Малинов Кирилов
за
11. Димитър Георгиев Мирчев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
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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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134, ал.1, т.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 222
1.Общински съвет Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация (ПР) по чл. 110, ал.1, т. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) в обхват: УПИ ХІ - за стадион и УПИ Х - за обществено обслужване,
спорт и развлечения, квартал 205 по действащия регулационен план на гр. Дупница /с
идентификатори №68789.20.466 и 68789.20.465 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със
Заповед №КД-14-10-135/22.06.2010 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил/, с адрес: град Дупница, жилищен комплекс “ Бистрица” - общинска
собственост, чрез промяна на регулационната линия между двата урегулирани поземлени
имота, съгласно приложената скица-предложение.

47

2.Общински съвет гр.Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за регулация (ПР), както й по обявяването и одобряването на Проекта за изменение
на ПУП- ПР.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка шестнадесета от дневния ред. Докладна записка
инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Избор
одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация
Дупница”ЕООД гр. Дупница и МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница. /вх.
672/10.12.2014г./
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Имате думата г-н Кацов за становище на икономическата комисия.

от
на
–
№

Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Становището на комисията е докладната да бъде приета във вида в който е внесена.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Колеги имате думата за изказвания? Ако няма желаещи за изказване,
преминаваме към гласуване с вдигане на ръка.
Който е “за” докладната да бъде приета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146, ал. 3 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗС, чл. 9 и сл. от
Закона за независимия финансов одит, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, и чл.
18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества /приета с Решение №87/29.05.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 223
1.Общински съвет-Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр. Дупница – Д.Е.С. Красимира Иванова
Борисова от “КЕЙ БИ” ЕООД с цена 2680.00 лева без ДДС.
2. Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница – Д.Е.С. Стоянка Живкова Иванова от “Стил
консулт” ЕООД с цена 3200.00 лева без ДДС.
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3. Общински съвет-Дупница възлага на управителите на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД гр. Дупница и МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница,
да сключат договора за независим финансов одит с избрания одитор и договори неговото
възнаграждение съобразно цената по т. 1 и т. 2 и в съответствие с разпоредбите на чл. 9, ал. 2
от Закона за независимия финансов одит.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка седемнадесета от дневния ред. Докладна записка от
инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Вземане
на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства
собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “
Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница. /вх. № 673/10.12.2014г./
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Г-н Кацов за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Становището е докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Колеги имате думата за изказвания? Ако няма желаещи за изказване,
преминаваме към гласуване с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
предлагам Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св. Иван
Рилски”ЕООД гр. Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 224
1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД, гр. Дупница, да бъдат сключени със ЗД “Евроинс” АД на обща стойност
2 699.56 лева, съгласно представената офертата на застрахователя.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на МБАЛ “Св. Иван
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Рилски”ЕООД, гр. Дупница, да бъдат сключени със “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД на
обща стойност 1121.42 лева, съгласно представената офертата на застрахователя.
3. Общински съвет Дупница възлага на управителите на дружествата да предприемат
необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка осемнадесета. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Процедура за приемане на отчета на Община Дупница
за 2013г. /вх. № 370/09.06.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Най-напред пристъпваме към становището на икономическата комисия.
Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Икономическата комисията проведе две поредни заседания, като по първото имаше
една единствена точка, а именно разглеждане отчета за 2013 г. Тогава по молба на
експертите които бях поканил зададохме писмено въпросите, които възникнаха при дебата
на отчета. Това което направихме за да им дадем време да се подготвят за тези въпроси е да
отложим максимално дълго провеждането на комисията и тя се проведе едва снощи. Тогава
пак беше разгледан отчета. За съжаление на голяма част от въпросите получихме от рода,
че поради голямата заетост за изработването на отчета за 2014 г. и проекто бюджета за 2015
г. от общинската администрация нямат необходимото време да ни дадат точните отговори и
виждате ли отчета е проверен от Сметната палата и едва ли не няма какво толкова да
разглеждате. Това беше на голямата част от отговорите които получихме. Това не
удовлетворява комисията. За това тя не стигна до единно становище и всеки един ще изрази
своето становище днес в зала, надявам се, че ще получи отговор на въпросите които е
поставил в комисия.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре. Това ли е?
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Ще взема след това думата, като започнат дебатите.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пилев, за становище на комисията по ТСУ.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
По традиция в нашата комисия като се разглеждат докладни от подобен род,
комисията взе решение да изрази становището си по време на заседанието.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Решението на нашата комисия е същото като на колегите
от предишните комисии.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-жо Илинска, дебатирахте ли отчета?
/Г-жа Илинска-общ. съветник: Членовете на комисията ще взимат решение в зала./
Да вземе всеки решение в зала. Благодаря.
Колеги пристъпваме към дебати. Някой желае ли да се изкаже по темата?
Заповядайте.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Може ли аз да добавя нещо? Благодаря Ви.
По повод това което чух от Вас г-н Кацов. До колкото знам има входирани 3
запитвания писмени под номера 725, 726 и 727 от 12 декември. На тези 3 Ваши запитвания,
надлежно общинска администрация Ви е върнала отговор. Пред мен е копието. Така, че
малко така некоректно ми прозвуча беше ни отказано, поради липса на заетост и…….
Моля? Значи отдолу има допълнителни пояснения за което споменавате, но това което
основно сте искали като информация, мисля че надлежно Ви е отговорено.
/обаждане от зала/
Добре. Може би аз нещо не съм разбрал. Благодаря Ви. Няма проблем.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги общински съветници.
Очертават се малко тягостни дебати по тази точка. Ами то си има причина. Значи
тука това е шести ОбС и всеки ОбС е имал своя специфичност и е работил по различен
начин, но в едно сме били, с изключение на този ОбС в едно сме били последователни.
Винаги при приемането на отчета правим отчета за изминалата година, приемаме новия
отчет на едно и също заседание, нещо за което ние държиме вече трета година. Наистина
има промени в наредбите и ЗМСМА, тук е казано ясно ОбС след обсъждане приема отчета
не по-късно от 31 декември на годината следваща отчетната година. С какво можем да
помогнем ние сега когато то е време да се разглежда след един месец отчета за 2014 г., ни
ще разглеждаме за 2013 г. И за това г-н председателю Вие като избрахме Ви за член на
Общото събрание с колеги други даже с кмета, дори кметове направете постъпки за в
бъдеще да отпадне това чудовищно нещо. Това некой бюрократ го е написал една година да
дават право нали една година да отлагаме и сега на края да се занимаваме с такива неща.
Може би е дойдело времето това нещо да отпадне. Няма по-естествено нещо правим си
отчета, приемаме го, аз винаги съм взимал отношение особено по отчета. Равно за мене е
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било по значение и отчета и приемането на новите бюджети. За това аз ще гласувам
“въздържал се” само за това. Даже не и мотивите на икономическата комисия, че не им е
отговорено. Само заради това. Това са си мои мотиви. Аз не го приемам това нещо след
една година ние да правиме отчети и да се занимаваме с неща които може би Сметна палата
и други такива проверяващи, те ще си направят тия проверки ако има нещо нередно.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливаски. Г-н Пехливаски, понеже се обърнахте към мен. Основния
смисъл на отчета е средствата които ОбС е определил за различните дейности, сега да
контролира дали са изразходвани за тези дейности. Това е основния смисъл на този отчет.
Иначе Вие сте прав, че когато се разглежда бюджета е хубаво да има данните за
предходната година.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Значи приемането на един бюджет, то си е цял цикъл от проучване, изработване,
приемане, контрол. Ето това е контрола. Какъв контрол ние сега за 2013 г. Г-н Попниколов,
недейте да нервничите, защото това е важно нещо. Аз мисля, че и Вие сте съгласен, че не
може след 1 година да дебатираме отчет за преди 1 година. То е, веригата е нарушена.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Разбрахме Ви мисълта. Благодаря Ви за което.
Г-н Владимиров.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Може ли ОбС да се запознае с отговора на кмета по въпросите които са поставили
икономическата комисия за отговори. Да чуем и ние какво пише в тези отговори.
/Д-р Попниколов-общ. съветник: Процедура./
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Желаете, какво желаете? Да получите отговор на това което е ……
/Д-р Попниколов-общ. съветник: Процедура./
Момент, само да изясниме. Моля Ви да изясниме това предложението което иска г-н
Владимиров.
/Д-р Попниколов-общ. съветник: Процедура./
Само за секунда да изясниме предложение……….
/Д-р Попниколов-общ. съветник: Ама какво има да изясняваш? Спазвайте
правилника./
Да, това правиме. Това правиме. Когато общ. съветник има искане, ние спазваме
Правилника и се опитваме сега да решиме какво да предприемеме.
Заповядайте за процедура.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Значи, аз апелирам да се води заседанието на ОбС, съгласно Правилника който сме
приели. Значи ОбС има изказване, има определени постовати, които трябва да се
изпълняват.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
В момента Вие се изказвате по процедура, а говорите по същество.
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Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Ако се намираме на седенка………..
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Моля без оценки. Имате ли по процедура въпрос.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
По процедура……
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Предложени, процедура…….
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Моля да спазвате Правилника на ОбС.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Това не е процедура.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Абсолютна процедура е. Абсолютна процедура. Ако трябва да се надвикваме, може
да почнеме да се надвикваме. Аз Ви моля да спазвате Правилника.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имате ли по процедурен въпрос или предложение?
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Това е процедура.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
По процедура ме молите да спазвам Правилника.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Абсолютно.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Ще Ви послушам с удоволствие. Г-н Кацов, понеже не знам как да
включа този въпрос на Владимиров. Възможно ли е да обобщите трите въпроса, които бяха
поставени към г-н кмета и може би в резюме да споменете и отговорите. Обратното е да
обявя почивка и да дам възможност на съветниците да се запознаят с отговора на кмета.
Моля Ви да не обявяваме за сега почивка. Дванадесет часа е без десет. Имаме много
докладни още.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, аз Ви моля да запазим добрия тон. Въпросите които бяха
поставени на комисия са три питания по 5 или 7 въпроса и на голяма част от тях няма
отговор и да не се повтарям причината е, че срока е къс е изтъкнатата причина и общинска
администрация е заета с изработването на отчета за 2014 г. и проекта на бюджета за 2015 г.
За това аз бях коректен и казах, че колегите днес ще имат възможност да си зададат
въпросите днес в зала и планират своето решение. Ако искате да изчитам въпросите първо
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и след това отговорите, това ще отнеме време и аз Ви предлагам да го разпечатите и да го
дадете на колегите да се запознаят.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кацов, идеята е да не дублират въпроси. Ако комисията е задала конкретни
въпроси….
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Тези въпроси г-н Председател са формирани на икономическа комисия и са зададени
от общ. съветници, които са днес тук в зала и те ще имат възможността да си ги зададат и
съответно и г-н Владимиров да чуе по изчистени отговори надявам се. Сега ако искате да
изчитам цялото ще го направя, но трябва първо да изчета въпросите……
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре. Благодаря Ви. Г-н Владимиров……..
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Все пак бюджета е един документ, който не трябва да се разглежда като сбор от
цифри. Той определя и политика освен……….
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре. Разбрах. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
За разлика от г-н Пехливански, аз ще го подкрепя отчета на бюджета, но с едно
особено мнение. Аз не съм съгласен икономическата комисия да получава отговори в такъв
вид и в продължение, че виждате ли Сметната палата е разгледала всичко и не е намерила
нарушения. Понякога въпроси се задават не за да се откриват нарушения, а ги задаваме за да
можем да направим анализ на ситуацията и да направим някои постъпления, които да
облекчат нашите съграждани. Именно в посока таксата смет, която се изчислява
несправедливо. Прави впечатление……… Да законодателя е дал възможност да намерим
алтернативен начин. Може би ние трябва да поставим първите стъпки за намиране на този
начин, където замърсителя да плаща, а не този който има най-високата стойност на имота.
За това поискахме и зададохме голямата част от тези въпроси. Това което направи
впечатление, защото ние искахме тази информация за да може да направим един анализ, че
имаме намаление на количеството смет с близо 1000 тона и ако е така защо това не се
отразява върху събираемостта или някой ей така просто си борави с хиляди тонове.
Направих си труда да погледна план-сметката за 2014 г. Там са заложени 14 000 тона за
разлика от 15 000 тона които са заложени в план-сметката за 2013 г. На въпрос на комисията
експертите които бяхте изпратили г-н кмете, попитах ги как ги изчислявате тези тонове.
Съгласно формула коефициент 0,35 от обема който извозват камионите. Вие залагате 14 000
тона. Защо? Еми вика това е на база количеството което е изкарано на сметището за
предходната година, за 2013. Т.е. за 2013 г. е заложена план-сметка 15 000 тона, а реално са
изкарани 14 000 тона. За това казвам, че трябва да се търси някакъв по-справедлив начин и
ние трябва да поставим началото и за това ни беше необходима тази информация.
За това аз за да запазим добрия тон ще подкрепя отчета, но с едно особено мнение,
което изразих днес пред Вас.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Чимев.
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ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, това относно внасянето на отчет, че е хубаво да се гледа при
внасяне на проекто бюджет е било обект на коментар аз помня всеки път. Сега най-лесно е
да кажа по Закона за бюджета срока е еди какъв си така че не сме нарушили срока, което е
иде юли дефакто тъй. Другото исках да посоча. Въпросният отчет за 2013 г. е внесен на 9
юни тази година. Съгласете се колеги, че това е преди 6 месеца. Ако за някого е имало
интерес и е възникнал въпрос и е дошъл и е попитал и някой му е отказал, нека да каже.
Относно зададените въпроси, които казвате г-н Кацов. Няма значение, уточняващи ли както
искате ги формулирайте. Значи постарали са се да Ви извадят рамката на тези цифри.
Самият отчет не е никак малък. В рамките на два дни трябва да стартира работа на цялата
общинска администрация сега по правене на едни конкретни справки. То го има вътре.
Няма никакъв проблем. Така, че това нещо според мен не е проблем ако някой държи, както
чух и г-н Владимиров зададе въпроса какво сте потърсили като информация, какво е
върнато, да бъде предоставено. Това е Ваше право.
Сега, другото за мен което е по-важно. Отчета дали го приемаме или не го приемаме
не е прецедент на ОбС на община Дупница да не се приема. Г-н Пехливански може да даде
сигурно много примери. Проблема е друг. Когато искаме нещо под текста да бъде ясен.
Търсиме нещо в посока а направим. Коментари са възниквали и ще възникват. Нормално е
тази зала е за това. Тук са колегите ако има нещо което конкретно искате да заповяда.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Петров, седнете си ако обичате. Когато има въпроси ще станете да отговорите.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Петров, бих Ви помолил да се върнете на работното си място. Точно така.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли желаещи за изказване? Заповядайте г-н Владимиров.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Аз разбрах, че въпроса който дискутираме дали ще приемеме или няма да приемеме
отчета на г-н кмета няма значение. Това е изразил и неговия икономист доколкото разбрах
на икономическа комисия и да не го приемете какво толкова. Не е там въпроса. Не е там
въпроса г-н кмете, че не сме поставили въпроси. Икономическата комисия имаше въпроси
още през месец мисля, че май или юни, може и по-рано до Вас и Вие казахте, че това не е
наша работа.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Дайте да видя писмено какво сте писали и аз как съм отговорил. Няма проблем.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Така ли? Цялата икономическа комисия е тук и знае какви въпроси сме поставили и
след туй нямахме отговор защото това не влиза в нашите правомощия.
/Д-р Попниколов-общ. съветник: Не говорете от името на цялата икономическа
комисия./
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И Вие сте се подписали г-н Попниколов. Не се обаждайте от страни и спазвайте реда.
Така, че ние сме попитали, много въпроси им поставихме, отговора беше, че това не
е ваше задължение и не е в нашата компетентност или пък това е от некаква специална
информация. Вижте какви ние сме тук избрани от гражданите на община Дупница. Ние сме
длъжни да им дадем отговор за приходите които се дават, които се получават в общината от
данъците които се плащат от нашите съграждани и трябва да знаят за какво се разходват.
Ние сме тук да кажем, че бюджета е приет за 2013 г. и сега трябва да направим една
равносметка каква е разликата между приетия и отчетения бюджет. Какви са причините
това да намалява. Във всички случаи може да има положителни действия, които са
направени от общинска администрация заради състоянието в което са отишли приходите.
Но в много случаи това което съм разгледал и това в някъде около 5, 6 страници, аз мисля,
че е излишно да го чета като гледам какво е настроението. Но има начин по който ще
поставиме въпроса където трябва.
Първия ми въпрос който го поставихме пред Вас. Каква е числеността на персонала
на общинска администрация, тъй като с решение на ОбС от 20.12.2012 г. ние сме фиксирали
и то по Ваше предложение каква трябва да е общинска администрация, какви отдели, какви
личности, колко човека трябва да бъдат навсякъде. Там е записано 100 човека. Сто.
/обаждане от зала/
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Не се обаждайте от залата, много Ви моля.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Решението на ОбС от 20.12, моля Ви прочетете го 2012 г. е записано 100 и са
написани поименно какви длъжности са. Това нещо не е променяно от 2012 г. Усмихвайте
се г-н кмете, но аз ще Ви попитам, защото много хора не смеят да Ви попитат. Ние сме
приели бюджет за 2013 год. за общинска администрация, става въпрос за заплати 974 000
лв., Вие сте направили отчет за 847 000 лв. Това означава, че или се е намалила общинската
администрация или сте намалили заплатите на тези хорица, които тук се трудят неуморно
всеки ден или пък сте ги пренесли в другата точка където са по извън трудови
правоотношения, назначение на други хора. Това е едно нещо което хората трябва да знаят
и никой сигурно от общинска администрация няма да имат достъп до това което аз имам и
Вие няма да им го дадете, те няма и да посмеят да го поискат.
Така, че първия ми въпрос е колко е числеността на персонала и защо са намалени
заплатите на общинска администрация и на какво основание? На базата на бройки или на
базата на заплати?
Втория ми въпрос. Защо са увеличени други възнаграждения и пращания на
персонала при приет план 53 000 лв., Вие сте отчели 185 000 лв. Как става? Кои са
причините така и не разбрах от този отчет.
Издръжката. Приели сте 1 310 000 лв. Става въпрос пак за общинска администрация
§ 10.0 и т. 10.0 ли е както искате така. Вие отчитате 1 474 000 лв. Намалявате заплатите,
увеличавате по извън трудовите, увеличавате издръжката с още 160 000 лв.Чета така по тоя
ред всички други…
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Четете. Слушаме Ви. Имаме време.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Стигам до един друг по-парадоксален случай……..
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Владимиров, преди това. В какво качество се изказвате? Като председател на
група или в лично качество?
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Като Председател на група.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ако се изказвате в качеството на председател да Ви завишиме малко времето. Ако не
ще трябва да Ви предупредя, че времето изтича.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Добре, като председател на група. Да продължа ли?
Следващото което икономическата комисия беше започнала да работи по този
въпрос, но така и не свърши работа. Общината има второстепенен разпоредител на
средствата, това са директорите на училища, детски градини, детски ясли. В отчета, тук и да
питам кмета, той не може да ми отговори, явно, че икономическа комисия трябва да се
заеме малко по-сериозно с въпроса второстепенен разпоредител и в частно или в скоба
както искате така го сложете счетоводната къща която участва в тази дейност.
/Д-р Попниколов – общ. съветник: Е дойдехме си на въпроса./
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Д-р Попников, трети път се обаждате. Много Ви моля.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
И бих попитал много внимателно при приемане на отчета на счетоводната къща за
2014 г. Това ми е въпроса и към икономическата комисия е моя призив, ако може заедно с
отчета на счетоводната къща да бъдат приети и отчетите за приходите и разходите като
второстепенен разпоредител. Това са училища, детски градини и детски заведения, за да
стане ясно какво става там. Как се увеличават заплати, как се увеличават текущи ремонти,
външни услуги и т.н. и т.н. Ако съберете всички, ако някой е гледал по бюджета подробно
външните услуги които са направени за разходите по отчета, те са неколкократно повече от
това което е заложено в бюджета.
Един въпрос. Има уточнен годишен бюджет. Какво е това понятие? Има ли
актуализиран бюджет, има ли променен бюджет на базата на това което е прието? Как
стават тия неща? Просто всичко е в една мъгла. Цифри, които отгоре пише приход толко,
разход толко, разликат нула.
/Д-р Попниколов – общ. съветник: обаждане от място/
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Д-р Попников, при следващото обаждане ще се наложи да Ви накажа по………
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Така, че явно на хората и на колегите от ГЕРБ, които подкрепяха г-н кмета не им се
ще да се четат такива работи. Не им се ще да чуват такива неща и аз мисля да не си губя
времето излишно е и ми е под достойнството да убеждавам някои членове на ГЕРБ, които са
в ОбС, които имат една цел просто това което желаят както го желаят, така да стане. Да ама
не.
Благодаря.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров. Г-н кмете, заповядайте.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Владимиров. Честно казано това което чувам определено не подхожда на тази зала.
Упреци, които отправяте към мен само искам да разбера предположение, догатка или ваше
някакво трайно заключение. Какво искате да ми кажете? По предложение на кмета ОбС е
гласувал бюджет за издръжка кмета е намалил заплатите на общ.администрация и не е спазил
решението.Това ли ми казвате? Не вие не питате вие констатирате г-н Владимиров?
/ Г-н Владимиров - общ.съветник: Това е в отчета…/
Така ли? В отчета пише, че са намалени заплати на общ.администрация ли?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кмете, въпроса беше колко е числеността на администрацията и колко пари
дадохте за издръжка на администрацията.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ама не ми се карайте ако обичате.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Не ви се карам. Само да се намеся между вас.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Като арбитар ли?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Да.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако трябва да си говорим с конкретика ето има служители на общ.администрация да
ви кажат какъв е броя на общ.администрация и дали е спазено решението на ОбС.
Г-н Бучов.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Бучов.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Г-н Владимиров.
Относно цитираното от вас решение по иницииране на кмета беше приета структурата
на общ.администрация. Структурата на общ.администрация включва длъжностно разписание
и извън щатни такива. Съобразно нея числеността на администрацията е 168 човека. Относно
поименни, относно длъжностни разписания не се приемат от ОбС. Те се утвърждават от кмета
на общината. Така, че поименното разписание го знае кмета и е утвърдено от него.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само да вметна ако ми позволи г-н председателя. Тези 168 са плюс по ПМС 16.
Обяснете да разберет какво точно влиза.
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Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Общ.администрация включва 100 човека длъжностно разписание и 3 извънщатни
разписания, като едно от тях 8 човека са и по ПМС 66/96г..Хара, които са обвързани да вземат
минимална заплата. Това са конкретики. Всичко това е гласувано от ОбС с цитираното от вас
решение. Съответни местни дейности извънщатни, където влизаха определени категории
служители, за които мисля че не е предмет на разговор в момента.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Бучов, само за да приключиме с този въпрос. § 1.1 заплати и възнаграждения на
персонала по трудови правоотношения и др.възнаграждения и плащания за нещатен персонал
по нетрудови правотоношения. Това са двете групи.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Г-н Председател, въпроса следва да бъде към бюджетаря на общината към когото
съобразно държанието той е на работното си място.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Бучов, вие нещо забележка ли ми правите?
Мен не ме интересува бюджетаря. Въпросите се отнасят към кмета.
Заповядайте д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Аз смятам да не принизяваме нивото на този ОбС, защото и без това не е много
високо. Аз затова преди 2 изказвания апелирах точно затова. Водете нормално сесията никъде
в правилника нема отговори и т.н.. Има право да се изкажат ето аз съм взел думата в момента
ще се изкажа. Както казаха и колегите това е приемането на бюджета, отчета на бюджета това
е един политически въпрос. Въпрос, който е разглеждан и този отчет на бюджета както каза гн кмета е от юни месец е предаден. Три икономически комисии. Вчера мога да ви кажа, че на
майтап стана 10 часа. Каквото и да се направи и г-н Пехливански ще ви каже както и да се
направи. Каквито и отговори да даде общ. администрация това е въпрос на политика. Затова
законодателя през годините и МФ най-вече и то не при правителството на ГЕРБ а много постари правителства реши, че това е едно нещо, за да не се блокира работата на общината
затова промениха закона за приемане на държавния бюджет респ. и на общинските бюджети.
Именно заради това. Има в момента мнозинства в ОбС хората отвънка ги знаят. Има ново
мнозинство в ОбС, което пролича с гласовете. Затова какъвто и отчет да се предостави,
каквито и отговори да дадат общ. администрация естествено, че определени групи в тоя ОбС
няма да са доволни и няма да гласуват ако ще общинските служители да се изправят на челна
стойка ще стане същото. Всички отговори с изключение на един, наистина имаше един
въпрос от зам.председателя който наистина не получихме някакъв задоволителен отговор
откровено, но на другите неща трябва да кажеме…Накрая ви казвам следното предлагам да
подложим на гласуване да прекратим дебатите, защото каквото и да се направи, каквито и
отговори да дадат общ.администрация г-н кмете нормално това е отчет на бюджет въпрос на
политика. Така, че с гласуването си гражданите на община Дупница ще видят съотношението
на силите в тоя ОбС и как се гласува…
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
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От изказване преминахме към процедура г-н Попниколов. Вие стар парламентарен
тигър някак си смесихте нещата…
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Затова ви предлагам да гласуваме прекратяване на дебата.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Може ли аз да …
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете трябва да подложа на гласуване предложението….
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
На кмета не му даваш думата ли?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Искане за прекратяване на дебатите съм длъжен да го подложа на ….Г-н Попниколов
какво трябва да направя?
/г-н Попниколов - общ.съветник: Кмета може да взима думата по всяко време./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги. За да не остане някакво съмнение не само сред вас, хората които проявяват
интерес и слушат. Въпросния отчет за 2013 г. беше подложен на много коментари и питания
от наши общ.съветници към разни институции. Няма лошо всеки има право да го прави. Този
отчет беше проверен и заверен от сметната палата и от МФ и в период в който не както г-н
Владимиров подхвърля правителството на ГЕРБ, друго правителство беше на власт. Там беше
написано сумите са изразходвани законосъобразно, т.е. проблеми с изразходването на тези
суми няма. Така, че тикането в посока, че кмета писал…предложил едно пък направил друго
не така. Има институции г-н Владимиров ако искате да ви кажа е сметната палата. Обърнете
се нека ви дадат повече информация.
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Други желаещи за изказване има ли?
Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н кмете, ние не се съмняваме, че нещата не са така както са предоставени в отчета.
Просто ние като икономическа комисия предполагам и другите комисии имат уточняващи
въпроси. Както за мен лично остана един неуточнен въпрос от икон.комисия който възникна.
Защо е намалена сумата за възнаграждания по трудово правоотношение на служителите на
общината а в същото време наблюдаваме друго нещо, че са дадени средства за друг вид
правоотношение…които от нула средства предвидени в бюджета са отишли на 112 000 горе
долу. Това е само един от въпросите, който остана неизяснен. Имахме въпроси защо са
увеличени средствата за храна на детските градини на 70 000 лв.. Ние естествено сме
съгласни ако се налага такова увеличение да го подкрепим но кое е наложило това
увеличение.
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Ние не сме против това децата на нашата община да ядат качествена и по-добра храна,
но ето тези въпроси останаха без отговор и в икономическа комисия и сега в зала. Затова ще
грасувам против прекратяването на дебатите докато не получиме някакви задоволителни
отговори. Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н кмете, жгелаете ли да отговорите на въпроса?
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли други желаещи за изказвания?
Г-н кмете ако позволите аз искам да задам въпрос и въобще да развия една теза.
Т.3 от предложеното решение е приема отчета за състоянието на общинския дълг.
От дебатите, които бях свидетел в икономическата комисия и от писмото, което след
това получихме от вас става ясно, че общината към 31.12 има задължение към РИОСВ в
размер около милион и половина лв.. това задължение изрично във вашето писмо пише
задължения –това задължение го няма отразено в отчета. Защото в отчета както виждаме
отзад на последното приложение вие сте приложили структурата на дълга, но ние
общ.съветници респ. гражданите на община Дупница не знаят за това ново задължение.
Защото казах вече милион и половина към края на 2013 г. плюс 660 000 към края на 2014
плюс над 800 000 за 2015 г. ще отидеме към 3 000 000 лв.. така, че искам да ви попитам
понеже ето ние не искаме да се караме обаче как ни се дава документ официален, в който
липсва информация за дължими от общината 1 500 000 лв.?
Това ми е въпроса.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Е, няма го човека, който може да даде отговор.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете, ни нямаме бюджетар, нямаме заместници стараеме сами да се обучаваме,
четеме закони. Това, че го няма бюджетаря не ви оправдава да не отговорите на моя въпрос.
Отчета е подписан от вас. Вие може да ползвате, които желаете експерти. Вие отговорете на
въпроса който ви зададох.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Всичко, което е трябвало да бъде обяснено е написано в отчета г-н Костадинов.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Питам ви за липсата на 1 500 000 лв. нови задължения на общината.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
А, така не ме питайте за 1 500 000 лв.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
В писмото, което има в икономическа комисия, което мина през мен вие сам пишете
размера 1 500 000 лв. и респ. предложения от вас план за погасяване към РИОСВ. Това не е
признание, че има дълг за 1 500 000 лв. Защо в отчета не виждаме този 1 500 000 лв.?
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ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ще кажеш ли г-жо Китанова айде да внесеме малко яснота, че е притеснен
председателя.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Вчера при лична среща между нас двамата аз ви отговорих на тези въпроси. В отчета
не фигурира тази цифра, тъй като не е изплащана. Тука ви е представена разходната част.
Тази сума не е погасявана, така че тя не фигурира в отчета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Сега искате да разкажете нашия вчерашен разговор ли? Ако искате ще го разкажеме.
Добре г-жо Китанова това таблица ли е за дълга на община Дупница?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Не знам какво държите пред себе си.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ето г-жо Китанова това е изготвено от вас.
Това таблица ли е за дълга към 2013 г ли е? Вие съобщавате ли какъв е размера на
дълга на общината към края 2013 г.? Защо липсват задълженията към РИОСВ?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Защо ви отговорих.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Защо? Защото не са платени. А тези платени ли са към банката? Това са справката на
неплатените.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Отговорих ви защо липсва в отчета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Защо?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Защото тези суми не са изплащани и не фигурират като разходвани.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Не в отмета в справката за дълга питам. Г-жо Китанова аз като съветник следва да
гласувам отчет за състоянието на общинския дълг. Т.3 от решението на кмета. И аз питам как
да гласувам когато има скрити 1 500 000 лв?
Г-н кмете бих искал да получа по-точен отговор. Има ли общината дълг в размер от
1 500 000 лв. или няма към края на 2013 г.?
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ще ви бъде отговорено.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете ние днес трябва да гласуваме отчета а не другата година.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Ама защо не го поставихте на комисия?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Поставихме го.
Д-р Попниколов, много ви моля съгласно чл. 86 Ви налагам забележка. Съжалявам, че
го правя, наистина съжалявам в името на нашите отношения но нямам друг изход.
Заповядайте г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете, колеги.
В общината има въпроси, които трябва да се разглеждат отделно. Приемане на
бюджет, отчет на бюджет моето становище е, че това не трябва да става с многото докладни и
днес да създаваме впечатление тука и пред хората които ни наблюдават, че искаме отчета да
го прокараме ей така без да го коментираме. 50 докладни днеска виждате слагаме бюджета.
Ако трябва за в бъдеще тия въпроси да ги разглеждаме никой няма от колегите да е против на
извънредна сесия за да може да вникнеме по-задълбочено. За да поспориме по-задълбочено…
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имате ли предложение?
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Имам предложение тези неща за в бъдеще предлагам и на вас като председател на
ОбС, когато се разглежда бюджет, когато се разглежда отчет на бюджет, когато се разглежда
отчет и на общинските дружества да не ги смесваме с други докладни с цел да губим време и
да не може да обсъждаме тези въпроси.
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Шопов за разлика от кмета аз ще ви отговоря. На втория ден от моето влизане в
кабинета внесох отчета който открих за разглеждане. Това е свързано с определена
процедура. Освен всичко друго той трябва да бъде разгледан до края на годината. Това е
първо. Второ. Решенията, които взимаме определено се взимат на председателски съвет. Ще
се съобразя с вашата забележка оттук нататък но не мисля, че днес е уместно защото нямаме
друга сесия до края на годината.
Заповядайте г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ - общ.съветник:
Колеги предлагам прекратяване на дебата. Имаме още 30 докладни.
Предлагам да се гласува прекратяване на дебата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Дами и господа има предложение за прекратяване на дебата.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

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

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

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

13
9
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 140, ал. 1 и сл. от Закона за публичните финанси, както и
на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
предлагам след обсъждане с местната общност, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
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№ 225
1. Общински съвет Дупница не приема проекта за решение по Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Процедура за приемане на отчета на
Община Дупница за 2013г. /вх. № 370/09.06.2014г./
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка от
инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Промени в
състава на постоянните комисии към Общински съвет – Дупница. /вх. № 728/12.12.2014г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола/
Понеже докладната не е гледана в комисии, който е “за” да бъде допусната за
разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

Имате думата . Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Г-н председател вие казахте, че докладната не е разглеждана в комисии. В нашата
комисия докладната беше разгледана. Становището е положително. В точка 5 вместо Милчев
да се чете Мирчев.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Прочетох го като Мирчев. Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
В нашата комисия докладната също е гледана. Становището е положително.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Шопов в такъв случай вашата комисия не е разглеждала.
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Г-н председател,
Г-н кмете.
Аз искам да кажа, че когато има сериозни предложения и ние се отнасяме сериозно
към решаването на тези въпроси. Не искам да се връщам към миналото предложение колегата
да не се обиди но просто разликата е огромна. Така, че когато се поставят въпросите така
както трябва и да се намери необходимия човек за дадено нещо ние тука си има едно плаващо
мнозинство. Когато трябва да се реши някакъв въпрос го решаваме. Как мога да вдигна ръка
против това предложение, но предишното беше смешно да извява колегата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
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Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.1, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 226
1.Общински съвет-Дупница избира д-р Матей Николов Попниколов за Председател на
ПК по здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси.
2. Освобождава Костадин Крумов Костадинов като член на постоянните комисии по
здравеопазване, социална политика и етнически въпроси и териториално устройство,
строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и
сигурност.
3.Освобождава Пламен Георгиев Стойнев от ПК по икономическа и инвестиционна
политика,бюджет и финанси.
4. Избира Пламен Георгиев Стойнев за член на ПК по здравеопазване, социална
политика и етнически въпроси.
5. Избира Димитър Георгиев Мирчев за член на ПК по икономическа и инвестиционна
политика,бюджет и финанси.
6. Освобождава Ивайло Димитров Атанасов като член на ПК по икономическа и
инвестиционна политика,бюджет и финанси.
7. Избира Ивайло Димитров Атанасов като член на ПК по териториално устройство,
строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и
сигурност.
8. Избира Владимир Бойчов Владимиров за член на ПК по икономическа и
инвестиционна политика,бюджет и финанси.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка 20 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допълване на Решение № 172 от Протокол № 16
от 28.11.2014 г. /вх. № 675/10.12.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към Протокола /
Благодаря Ви.
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Единствената промяна, която внасяме с тази докладна е да бъде изрично упоменато, че
е приоритетен.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Пилев заповядайте за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Становището на комисията е докладната да бъде гласувана.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, имате думата за изказвания. Има ли 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
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
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

22
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 227
1. Общински съвет Дупница, изразява своето становище, като определя реализирането
на проект “Реконструкция на съществуващи азбестоциментови водопроводи в ж.к.
Дупница и улици с о.к. 685А – о.к. 2014 – о.к. 2021, о.к. 2014 – о.к. 2010 – о.к. 2022 и о.к.
2021 – о.к. 2022, гр. Дупница”, в обхвата на проект: “Съвременно пространствено
оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона гр.Дупница” за
приоритетен за община Дупница.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка 21от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на
разпореждане с недвижим имот между МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница и
община Дупница. /вх. № 677/10.12.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към Протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кацов за становището на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Докладната беше разгледана. Положително е становището на икономическата
комисия. Това ще даде както кмета каза възможност за финансиране по европейски проект.
Само един уточняващ въпрос към юриста защото колегите, които са били съветници 2011 г.
си спомнят, че ние вече сме вземали вече такова решение но сме получили отказ. Какво е поразличното в случая. Към юриста ми е въпроса.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н Председател.
През 2011 г. ОбС Дупница е взел решение за намаляване на капитала на дружеството
чрез изваждане на конкретни имоти от него . В момента не се намалява капитала на
дружеството. Това е недопустимо намаляването на капитала, защото намаляване чрез
изключване на включена в него апортна вноска не е допустимо по търговския закон и има
отказ по вписванията в търговския регистър. Именно заради това се предприема тази стъпка
конкретно разпореждане те да бъдат актувани както общ.собственост тези имоти и да може да
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се кандидатства. В същото време капитала на дружеството не се намалява. Това е разликата в
момента. Няма да има и вписване в търговския регистър.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-жо Илинска има ли становище на комисията по здравеопазване?
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА - общ.съветник:
Положително е становището на комисията.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания.
Има ли желаещи? Ако няма 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
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
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

22
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 105 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т.8, т.9
във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, т.7 и ал.3 от Търговския закон
и чл.18, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества, приета с решение №87/29.03.2008 г. на Общински съвет Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 228
1.Общински съвет Дупница одобрява разпореждането на недвижими имоти включени
в капитала на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, чрез изваждане от активите на
дружеството и предаването им за управление и разпореждане на община Дупница, както
следва: 1. Битова сграда /хранителен блок – масивна на 2 етажа, мазе и таван, строена 1970 г.,
ЗП 478 кв.м.; 2.Болничен блок – масивна на 2 етажа с мазе, строена 1911 г., пристроявана
1935 г. и 1970 г., ЗП 608 кв.м.; 3. Масивна двуетажна сграда, строена 1911 г., ЗП 292 кв.м., І
етаж стерилизационно, ІІ етаж поликлиника; 4. Поликлиника – масивна двуетажна сграда,
строена 1935 г., ЗП 105 кв.м.; 5. Физиотерапия – масивна, на един етаж, строена 1935 г. , ЗП
79 кв.м.; 6. Склад – масивен, едноетажен, строен 1935 г., ЗП 849 кв.м.; 7. Трафопост –
масивен, едноетажен, строен 1970 г., ЗП 84 кв.м.; 8.Бано – перален комплекс – масивен, на
един етаж строен 1911 г. ЗП 102 кв.м.; 9. Склад – масивен, на един етаж, строен 1935 г., ЗП
295 кв.м.; 10. Отоплителна централа – масивна едноетажна сграда, строена 1970 г., ЗП 152
кв.м.; 11. Административна сграда с гаражи – масивна, двуетажна, строена 1935 г., ЗП 150
кв.м.; 12. Битова сграда /спални/ - масивна, двуетажна, строена 1970 г., ЗП 95 кв.м.; 13.
Кислородна – масивна едноетажна, строена 1970 г., ЗП 23 кв.м.; 14. Склад – масивен,
едноетажен, строен 1970 г., ЗП 18 кв.м.; 15. Склад /работилница/ - масивен, едноетажен, стр.
1980 г., ЗП 24 кв.м. ; 16. Склад /работилница/ - масивен, едноетажен, строен 1980 г., ЗП 20
кв.м., находящи се в гр. Дупница, ул. “Св. Георги” №2, кв. 95, парцел ІV – за болница,
актувани с АОС №621/25.07.2001 г. и масивна четириетажна сграда с мазе /бивша
транспортна болница/, строена 1957 г. , ЗП 984 кв.м.; Стопанска постройка - в двора- гаражи,
ЗП 90 кв.м.; Дворно място – парцел І кв.52 с площ 13 465 кв. м., находящи се в гр. Дупница,
ул. “Отец Паисий”, актуван с АОС №533/10.10.2000 г. всичко общо на стойност 387 370.00
лева /триста осемдесет и седем хиляди и триста и седемдесет лева/ по балансова стойност.
2. Общински съвет Дупница задължава Управителя на МБАЛ “Св. Иван Рилски”,
ЕООД гр. Дупница и на кмета на община Дупница да извършат необходимите фактически и
правни действия по т.1 в срок от 14-дни след приемането на настоящото решение.
3. Общински съвет Дупница възлага на кмета на община Дупница придобитите от
общината имоти по т. 1 от решението да бъдат актувани като общинска собственост.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги, преминаваме към група от докладни под № 22 в дневния ред до № 40
включително. Понеже имаме такава практика да не четеме целите решения да преминаваме
към гласуване там където няма да има дебат.
Има ли по моето предложение…? Заповядайте.
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Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Тъй като това беше една поредица от докладни, които бяха разгледани
икономическа комисия има своето положително становище. Аз предлагам председателите
комисии да не стават за всяка да го изразим за групата докладни. Виждам, че кметовете
населени места с чиито имоти ще се разполагаме са в залата ако имат желание пледирам
бъдат допуснати и да ги изслушваме при тяхно желание.

от
на
на
да

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
В такъв случай ви моля ако сте съгласни с моето предложение, който е “за”моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Арх. Пилев има ли комисията становище?
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията няма въпроси и забележки към докладните, така че поредицата от 19
докладни, които засягат продажба на общински имоти комисията предлага да бъдат
гласувани.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Обръщам се към кметовете на населени места. Запознати ли сте с докладните?
/ обаждане от място: Запознати сме/
Имате ли становища, предложения за промени или нещо подобно?
Отново ви моля кметовете на села заповядайте в деловодството на ОбС да се
запознаете с предложенията за продажба.
Преминаваме към следваща точка 22 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 80491.78.1 по кадастралната карта на село Червен брег, местност
Малосаница, с площ 1 384 кв. м. /вх. № 685/10.12.2014г./
Съгласно нашето решение преминаваме към гласуване. Гласува се поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски

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

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

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

19
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 229
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 №80491.78.1 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно,
кадастрален район седемдесет и осем, имот едно/ село Червен брег, община Дупница,
местност Малосаница, с площ 1 384 кв.м /хиляда триста осемдесет и четири квадратни метра/,
с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 078001 /седемдесет и осем хиляди и едно/.
Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №80491.78.1 /землище
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осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и осем,
имот едно/ село Червен брег, община Дупница, местност Малосаница, с площ 1 384 кв.м
/хиляда триста осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 078001 /седемдесет и осем хиляди и едно/. Имотът не съдържа сгради.” частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2760/21.05.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 19 180 лв. /деветнадесет хиляди сто и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 918 лв. /хиляда деветстотин и осемнадесет
лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка 23 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 68789.28.3 по кадастралната карта на гр. Дупница, с площ 2 082 кв. м. /вх.
№ 686/10.12.2014г./
Колеги пристъпнаме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 230
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.28.3 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем,
имот три/ град Дупница, община Дупница, с площ 2 082 кв.м /две хиляди осемдесет и два
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 340013 /триста и
четиридесет хиляди и тринадесет/. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №2225/29.03.2013 год., с пазарна оценка в
размер на 6 325 лв. /шест хиляди триста двадесет и пет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 632,50 лв. /шестстотин тридесет и два лева
и петдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
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3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №
39339.135.45 по кадастралната карта на село Крайници, местност Таушаница, с площ 459 кв.
м. /вх. № 687/10.12.2014г./
Колеги пристъпнаме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

19
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 231
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №39339.135.45 /землище
тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район сто тридесет и пет, имот
четиридесет и пет/ село Крайници, община Дупница, местност Под селото, с площ 459 кв.м
/четиристотин петдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №2774/21.05.2014 год., с пазарна оценка в размер на 5 080 лв. /пет
хиляди и осемдесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 508 лв. /петстотин и осем /,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот № 017023, в землището
на село Джерман, местност Кръсто, с площ 0,878 дка. /вх. № 688/10.12.2014г./
Пристъпнаме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 232
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №017023 /седемнадесет хиляди и двадесет и три/
в землището на с. Джерман, с ЕКТТЕ 20763, местност Кръсто, с площ 0,878 дка /нула цяло
осемстотин седемдесет и осем хилядни декара/, начин на трайно ползване: Нива, категория
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на земята при неполивни условия: осма. Имотът не съдържа сгради.– частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №2642/25.03.2014 год., с пазарна оценка в
размер на 1745 лв. /хиляда седемстотин четиридесет и пет лева/.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2. Размер на депозита за участие в търга – 174,50 лв. /сто седемдесет и четири лева
и петдесет тотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот № 010017, в землището на село Джерман, местност
Бела вода, с площ 0,300 дка. /вх. № 689/10.12.2014г./
Пристъпнаме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска

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

за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 233
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 №010017
/десет хиляди и седемнадесет/ в землището на с.Джерман, с ЕКТТЕ 20763, местност Бела
вода, с площ 0,300 дка /нула цяло и триста хилядни декара/, начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия: осма. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №010017 /десет хиляди и седемнадесет/ в
землището на с.Джерман, с ЕКТТЕ 20763, местност Бела вода, с площ 0,300 дка /нула цяло и
триста хилядни декара/, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: осма. Имотът не съдържа сгради.– частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №2161/21.03.2013 год., с пазарна оценка в размер на 4 400 лв. /четири хиляди и
четиристотин лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
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3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Колеги по докладна с вх. № 690 има постъпила декларация по смисъла за конфликт на
интереси от арх. Пилев и той няма да участва в дебата и гласуването за тази докладна.
Преминаваме към докладна с № 27 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот № 000084, в землището на село Крайни дол, местност Губераница, с площ 0,762 дка. /вх.
№ 690/10.12.2014г./
Пристъпнаме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, 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
№ 234
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №000084 /осемдесет и четири/ в землището на с.
Крайни дол, с ЕКТТЕ 39325, местност Губераница, с площ 0,762 дка /нула цяло седемстотин
шестдесет и две хилядни декара/, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при
неполивни условия: шеста. Имотът не съдържа сгради.– частна общинска собственост по
Акт за общинска собственост №2237/24.04.2013 год., с пазарна оценка в размер на 2 450 лв.
/две хиляди четиристотин и петдесет лева/.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2. Размер на депозита за участие в търга – 245 лв. /двеста четиридесет и пет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Докладна записка с № 28 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 80491.103.12 по кадастралната карта на село Червен брег, местност
Могилите, с площ 3 878 кв. м. /вх. № 701/10.12.2014г./
Г-жа Овчарченска иска думата.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Тъй като имаше още една докладна за продажба в с. Червен брег и аз гласувах
въздължала се. На тази също ще гласувам “въздължала се”, не защото съм против продажбата
на имоти а защото от лятото а може би от пролетта хората от Червен брег а също и кмета
мисля, че тя е отвън ако някой може да я извика. Хора от Червен брег са говорили с мен, че са
против продажби на земи в землището и все още не е изяснен за мен този казус, затова и на
предишната докладна и на тази бих гласувала въздържала се.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Някой друг иска ли да се изкаже?
В такъв случай 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
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

20
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

8

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 235
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №80491.103.12 /землище
осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район сто и три, имот
дванадесет/ село Червен брег, община Дупница, местност Могилите, с площ 3 878 кв.м /три
хиляди осемстотин седемдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 103012 /сто и три хиляди и дванадесет/. Имотът не съдържа сгради.” частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2542/17.01.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 37 045 лв. /тридесет и седем хиляди и четиридесет и пет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 3 704,50 лв. /три хиляди седемстотин и
четири лева и петдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към докладна 29 в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 68789.165.18 по кадастралната карта на гр. Дупница, с площ 2 565 кв. м.
/вх. № 702/10.12.2014г./
Желаещи за изказване има ли?
В такъв случай преминаваме към поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 236
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.165.18 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто шестдесет и
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пет, имот осемнадесет/ град Дупница, община Дупница, с площ 2 565 кв.м /две хиляди
петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №1935/26.11.2012 год., с пазарна оценка в размер на 40 640 лв.
/четиридесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 4 064 лв. /четири хиляди и шестдесет и
четири лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №
87727.13.10 по кадастралната карта на село Яхиново, местност Средните ливоди, с площ 2 448
кв. м. /вх. № 703/10.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма преминаваме 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

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 237
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №87727.13.10 /землище
осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район тринадесет,
имот десет/ село Яхиново, община Дупница, местност Средните ливади, с площ 2 448 кв.м
/две хиляди четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради..” - частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №2234/19.04.2013 год., с пазарна оценка в
размер на 27 410 лв. /двадесет и седем хиляди четиристотин и десет лева/
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 2 741 лв. /две хиляди седемстотин
четиридесет и един лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
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2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред № 31. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински
поземлен имот с идентификатор № 68789.28.29 по кадастралната карта на гр. Дупница,
местност Злево, с площ 1 183 кв. м. /вх. № 704/10.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма преминаваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, 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
№ 238
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.28.29 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и
осем, имот двадесет и девет/ град Дупница, община Дупница, с площ 1 183 кв.м /хиляда сто
осемдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: овощна градина, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 341013 /триста и четиридесет и една хиляди и тринадесет/. Имотът не съдържа
сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2392/18.11.2013
год., с пазарна оценка в размер на 8 130 лв. /осем хиляди сто и тридесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 813 лв. /осемстотин и тринадесет/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка от дневния ред с № 32. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 68789.25.451 по кадастралната карта на гр. Дупница, с площ 1756
кв. м. /вх. № 705/10.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Преминаваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 239
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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 №68789.25.451 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район двадесет и пет, имот четиристотин петдесет и едно/ град Дупница,
община Дупница, с площ 1 756 кв.м /хиляда седемстотин петдесет и шест квадратни метра/,
с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.25.451 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и пет,
имот четиристотин петдесет и едно/ град Дупница, община Дупница, с площ 1 756 кв.м
/хиляда седемстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по
Акт за общинска собственост №2294/22.07.2013 год., с пазарна оценка в размер на 12 670
лв. /дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 267 лв. /хиляда двеста шестдесет и
седем лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна с № 33. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 65245.7.136 по кадастралната карта на село Самораново, с площ 613 кв. м.
/вх. № 706/10.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Преминаваме 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

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 240
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 №65245.7.136 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район седем, имот сто тридесет и шест/ село Самораново, община Дупница, с
площ 613 кв.м /шестстотин и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма,
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номер по предходен план: 120017/ сто и двадесет хиляди и седемнадесет/. Имотът не съдържа
сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.7.136 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот сто тридесет
и шест/ село Самораново, община Дупница, с площ 613 кв.м /шестстотин и тринадесет
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 120017/ сто и
двадесет хиляди и седемнадесет/. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска собственост
по Акт за общинска собственост №3047/03.07.2014 год., с пазарна оценка в размер на 2 970
лв. / две хиляди деветстотин и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга -297 лв. /двеста деветдесет и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка № 34 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 65245.7.152 по кадастралната карта на село Самораново, с площ 12
522 кв. м. /вх. № 712/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Преминаваме 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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 241
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 №65245.7.152 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район седем, имот сто петдесет и две/ село Самораново, община Дупница, с площ
12 522 кв.м /дванадесет хиляди петстотин двадесет и два квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 240007/ двеста и четиридесет хиляди и
седем/. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.7.152 /землище
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шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот сто петдесет
и две/ село Самораново, община Дупница, с площ 12 522 кв.м /дванадесет хиляди петстотин
двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 240007/
двеста и четиридесет хиляди и седем/. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №3050/03.07.2014 год., с пазарна оценка в
размер на 41 635 лв. / четиридесет и една хиляди шестстотин тридесет и пет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 4 163,50 лв. /четири хиляди сто шестдесет и
три лева и петдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към докладна записка под № 35 от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински
поземлен имот с идентификатор № 65245.7.137 по кадастралната карта на село Самораново, с
площ 2 443 кв. м. /вх. № 713/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Преминаваме 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

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 242
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 №65245.7.137 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район седем, имот сто тридесет и седем/ село Самораново, община Дупница, с
площ 2 443 кв.м /две хиляди четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 120018/ сто и двадесет хиляди и
осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.7.137 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот сто тридесет
и седем/ село Самораново, община Дупница, с площ 2 443 кв.м /две хиляди четиристотин
четиридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
120018/ сто и двадесет хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради.” - частна
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общинска собственост по Акт за общинска собственост №3048/03.07.2014 год., с пазарна
оценка в размер на 11 820 лв. / единадесет хиляди осемстотин и двадесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 182 лв. /хиляда сто осемдесет и два лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка № 36 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 65245.7.619 по кадастралната карта на село Самораново, с площ 8 991 кв.
м. /вх. № 714/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма преминаваме 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

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

за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 243
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 №65245.7.619 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район седем, имот шестстотин и деветнадесет/ село Самораново, община
Дупница, с площ 8 991 кв.м /осем хиляди деветстотин деветдесет и един квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 12032/ дванадесет хиляди и тридесет и
две/. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.7.619 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот
шестстотин и деветнадесет/ село Самораново, община Дупница, с площ 8 991 кв.м /осем
хиляди деветстотин деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 12032/ дванадесет хиляди и тридесет и две/. Имотът не съдържа
сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №3050/03.07.2014
год., с пазарна оценка в размер на 29 900 лв. / двадесет и девет хиляди и деветстотин лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
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3.2.Размер на депозита за участие в търга -2 990 лв. /две хиляди деветстотин и
деветдесет лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка № 37 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 65245.7.103 по кадастралната карта на село Самораново, с площ 901 кв. м.
/вх. № 715/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма пристъпваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов

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

за
за
отсъства

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 244
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 №65245.7.103 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район седем, имот сто и три/ село Самораново, община Дупница, с площ 901
кв.м /деветстотин и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 110024/ сто и десет хиляди и двадесет и четири/. Имотът не съдържа
сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.7.103 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот сто и три/
село Самораново, община Дупница, с площ 901 кв.м /деветстотин и един квадратни метра/,
с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 110024/ сто и десет хиляди и двадесет
и четири/. Имотът не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №3046/03.07.2014 год., с пазарна оценка в размер на 4 360 лв. / четири хиляди
триста и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга - 436 лв. /четиристотин тридесет и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
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3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Преминаваме към точка № 38 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот №
038001, в землището на село Грамаде, местност Чуката, с площ 1,684 дка. /вх. №
716/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма пристъпваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 245
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №038001 /тридесет и осем хиляди и едно/ в
землището на с. Грамаде, с ЕКТТЕ 17 659, местност Чуката, с площ 1,684 дка /едно цяло
шестстотин петдесет и девет хилядни декара/, начин на трайно ползване: Нива, категория на
земята при неполивни условия: четвърта. Имотът не съдържа сгради.”– частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №2539/14.01.2014 год., с пазарна оценка в
размер на 3 630 лв. /три хиляди шестстотин и тридесет лева/.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по 2 173лв. /две хиляди сто седемдесет
и три лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Преминаваме към точка № 39 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот №
056072, в землището на село Грамаде, местност Горните ливади, с площ 5,161 дка. /вх. №
717/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма 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

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

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 246
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №056072 /петдесет и шест хиляди и седемдесет и
две/ в землището на с. Грамаде, с ЕКТТЕ 17 659, местност Горните ливади, с площ 5,161 дка
/пет цяло сто шестдесет и една хилядни декара/, начин на трайно ползване: Ливада, категория
на земята при неполивни условия: седма. Имотът не съдържа сгради.”– частна общинска
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собственост по Акт за общинска собственост №2213/16.04.2013 год., с пазарна оценка в
размер на 11 120 лв. /единадесет хиляди стъо и двадесет лева/.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по 1 112лв. /хиляда сто и дванадесет
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Пристъпваме към последната докладна от този ред докладни. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински
поземлен имот № 012021, в землището на село Грамаде, местност Капинята, с площ 4,445 дка.
/вх. № 718/11.12.2014г./
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма 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

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

отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, 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
№ 247
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 №012021
/дванадесет хиляди и двадесет и едно/ в землището на с. Грамаде, с ЕКТТЕ 17659, местност
Капинята, с площ 4,445 дка /четири цяло четиристотин четиридесет и пет хилядни декара/,
начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът
не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот №012021 /дванадесет хиляди и двадесет и едно/
в землището на с. Грамаде, с ЕКТТЕ 17659, местност Капинята, с площ 4,445 дка /четири
цяло четиристотин четиридесет и пет хилядни декара/, начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът не съдържа сгради.– частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №2162/21.03.2013 год., с пазарна
оценка в размер на 9 570 лв. /девет хиляди петстотин и седемдесет лева/.
3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2. Размер на депозита за участие в търга –957 лв. /деветстотин петдесет и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4. Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
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4. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател
Продължаваме по дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за поставяне на паметна плоча на д-р Кирил Димитров
Наков в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-за жилищно строителство и
озеленяване, квартал 73 по плана на град Дупница, ул. “Николаевска”.
/вх. №
707/10.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми колеги.
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към Протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-н кмете.
Моля за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Комисията се съсредоточи изцяло върху онези критерии, които касаят разположението
на плочата. Намира го за удачно. Мотивите, които са довели до това решение да се увековечи
паметта на Кирил Димитров Наков са от друга компетентност. Ние намираме мястото за
подходящо защото там е била неговата къща, там е практикувал и е логично там да бъде
поставена паметната плоча.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Колеги имате думата за изказвания.
Заповядайте арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Сега искам да се изкажа като специалист горе долу в тази област. Градинката пред
високия блок е доста голямо пространство зелено и така както е показано мястото в средата
на градинката предполага доста сериозен монумент или нещо от този род а ние говориме за
паметна плоча. Бих предложил малко да се прецизира мястото. По принцип там трябва да
бъде, но дали в средата на градинката, защото представете си една плоча, която не може да
бъде кой знае колко голяма в центъра на това огромно пространство едва ли би стояла добре.
Трябва да се помисли още малко и вероятно е мислено, но съм длъжен да заостря внимание
да се помисли за това точно къде да бъде разположена паметната плоча малко в по-семпло в
малко по-интимно пространство, но не в средата на градинката. Това е мое лично мнение като
специалист.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Други желаещи да се изкажат има ли? Няма.
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1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

25
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 и чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 248
1.Общински съвет Дупница взема решение за поставяне на паметната плоча на д-р
Кирил Димитров Наков в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-за жилищно
строителство и озеленяване, квартал 73 по плана на гр.Дупница, ул.”Николаевска” - частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №792/31.07.2002 год., съгласно
одобрена от гл.архитект схема за разполагане на Мемориален обект /елемент на градското
обзавеждане/ - паметна плоча на д-р Кирил Димитров Наков .
2.Упълномощава Кмета на Община Дупница да съгласува настоящето решение с
Министерство на културата и да проведе последващите действия.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към точка 42 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и
Михаела Стефанова Георгиева в поземлен имот /УПИ/ ІV-90 в кв. 4 по регулационния план на
с. Крайни дол. /вх. № 711/10.12.2014г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви.
Ако ми позволите да не изчитам целия проект за решение. Наистина по желание на
собственик прекратяване на собственост е входирано. Мисля, че всичко е коректно.
Благодаря ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Г-н Пилев за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Мисля, че възприехме добра практика като сме на мнение да прекратяваме такава
съсобственост. Тя не води до нищо добро и проява на инициативност, затова мнението на
комисията е общината да прекрати собственоста и да даде ход на собственика да извършва
своите начинания.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря.
Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаема г-жо председателстваща,
Уважаеми г-н кмете.
Становещето на икономическата комисия се припокрива със становището на
комисията по ТСУ.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря.
Желаещи да се изкажат.
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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
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал.1, т. 2 и ал.
3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл. 59, ал. 1, т. 3 и ал. 3, и чл. 60
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
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РЕШЕНИЕ
№ 249
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: “237/594 ид.ч /двеста
тридесет и седем от петстотин деветдесет и четири идеални части/ от урегулиран поземлен
имот /УПИ/ IV-90 /деветдесети/ в кв.4 /четвърти/ по регулационния план на с.Крайни дол,
целия с площ 594 /петстотин деветдесет и четири/ квадратни метра, с улична регулация
утвърдена със Заповед №238 от 18.02.1985 год. на Кмета на Община Дупница. Имотът не
съдържа сгради.”.
2. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на частта на общината представляваща: “237/594 ид.ч /двеста тридесет и седем от
петстотин деветдесет и четири идеални части/ от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-90
/деветдесети/ в кв.4 /четвърти/ по регулационния план на с.Крайни дол, целия с площ 594
/петстотин деветдесет и четири/ квадратни метра, с улична регулация утвърдена със Заповед
№238 от 18.02.1985 год. на Кмета на Община Дупница. Имотът не съдържа сгради.”, съгласно
Акт за частна общинска собственост №4002/09.12.2014 год., на съсобственика Михаела
Стефанова Георгиева, собственик на 357/594 идеални чати от описания поземлен имот.
3. Утвърждава изготвената пазарна оценка на общинската част от имота, описан в т.1
на решението, която е в размер на 1 580 лв. /хилядa петстотин и осемдесет лева/.
4. Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Овчарченска.
Колеги, преминаваме към докладна с № 43 от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изграждане на Кабелни
електропроводи към “Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и
социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. /вх.
№ 723/12.12.2014г./
Моля г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола/
Благодаря ви.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Арх. Пилев, заповядайте.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Становището на комисията е, че ние трябва да дадем съгласие да се премине по тази
собственост публична общинска, защото знаете какъв проект се реализира горе.
Изключително важно е захранването и невъзможно да не се захрани с ток само един въпрос.
Тъй като в документацията присъства една виза за проектиране на трансформаторен пост.
Защо е приложена тази скица? Тя предмет на докладната ли е или удостоверява, че
трафопоста от който ще се водят кабелните линии е законен?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – арх. на общината:
Добър ден на всички.
Приложена е точно в потвърждение на това, че вече има издадено разрешение за
строеж за самия трансформаторен пост и ми трябва съгласие, за да издам аз разрешителното
за кабелните линии.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря арх. Петкова.
Имате ли други въпроси? Изказвания? Няма.
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
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов

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

отсъства
за
за
за
отсъства

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
ЗОС, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 250
Общински съвет – Дупница дава съгласие за преминаване на трасето на нови кабелни
електропроводи Средно и Ниско напрежение /СрН и НН/ по улици – публична общинска
собственост, както следва:
Кабелен електропровод СН 20 KV по улица с ос.т. 2043-907 (ПИ с ид.68789.15.436
по КК на гр. Дупница) и улица с ос.т. 907г – ос.т. 907д (ПИ с ид.68789.30.58 и 68789.30.60 по
КК на гр. Дупница);
Кабелни електропроводи НН по улица с ос.т. 907в – 907г – 907д )ПИ с ид. 68789.30.58
и 68789.30.60 по КК на гр. Дупница), представляващи техническа инфраструктура към обект:
“Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи
от населението и други групи в неравностойно положение” (Разрешения за строеж №№
13-27/23.02.2012 год.).

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към докладна с № 44 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на
части от имоти общинска собственост – терени за разполагане на тото пунктове, находящи се
в гр. Дупница. /вх. № 699/10.12.2014г./
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви.
Колеги, мога ли да спестя проекта за решение.
/ обаждане от залата: да. /
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Да преминеме към становище на икономическата комисия и след това ТСУ.
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Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми г-н председател.
Докладната беше разгледана на заседание на икономическата комисия, което се
проведе вчера и има своето положително становище. Само ще помоля, тъй като на колежката
д-р Николова и се налажи да излезе тя има една забележка. Според нея има пропуск, който
може да доведе до затруднение на реализацията на нашите намерения. Именно в обект № 6
ул.” Княз Борис” според д-р Николова е сбъркана или улицата трябва да е “Патриарх
Ефтимий” 88, където тя е проверила има пункт или градинката е сбъркана не е “Муструков” а
е Жельо. Защото .” Княз Борис” кореспондира с градинката “ Жельо Демиревски” а
“Патриарх Ефтимий” с градинката “Муструков”. Затова нека уточниме тези неща, защото
това не е в мотивите а в самото решение.
Правя предложение при обект № 6 където е изписано градинката “Муструков” да бъде
поправено на градинката “ Жельо Демиревски”. И съответно на следващо место, където е
споменат обект № 6 пак по същия начин градинката “Муструков” да бъде считано
градинката “ Жельо Демиревски”.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Становището на нашата комисия е докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХРИВАНСКИ - общ.съветник:
550 лв. За месечно или годишно?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-жо Великова може ли да отговорите.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел «С и С»:
Наемната цена е месечна съгласно наредбата.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХРИВАНСКИ - общ.съветник:
Действително те са с преференции и имат заслуги за спорта но ми се струва аз ще
гласувам за тази докладна, но доста минимално плащане ще прават тези пунктове. Ние
знаеме, че те са доста богати а една от тези лафки, които са другите бунгала просто по 37 лв.
По 40 лв. На месец ми се струва доста неравностойно положението.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Пехливански имате ли предложение?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХРИВАНСКИ - общ.съветник:
Предложение нямам но обръщам внимание на това…
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Това е въз основа на оценка. Имате право да предложите по-висока цена.
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Г-н Пилев, заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Тъй като много дебатираме относно поставяемите обекти а тото павилионите са едни
от тези видове строежи нашата комисия също освен да чете докладните посети някои от тото
пунктовете и констатира, че с изключение на 3 тото пункта останалите са в недобро
естетическо състояние.
Предложението на комисията беше ако има връзка а то не може да няма между кмета и
ръководството на тотото да се обърне внимание за естетизиране на тези тото пунктове, които
не отговарят на естетическото състояние. Става въпрос за горна махала, за развесена върба за
градинката «Муструков» над жилищата и т.н. Не са в добро състояние и е редно да се
актуализират и да се направят както са другите да се унифицират и предложат нещо по-добро.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н кмете за отношение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Напълно споделям това, което каза арх. Пилев. Разговори се водят в тази посока.
Искам да попитам имаме ли основание да променяме цена? Гледам, че е читирана в
обосновка ….т.е.спънка има ли и това, което предлага г-н Пехливански.
Може, подкрепям напълно.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Някой желае ли да направи предложение, въпрос?
В такъв случай ви моля да направиме корекция в т. 1 № 6, т.2 № 6 където на мястото на
«Муструков» да сложиме « Жельо Демиревски».
Който е за, моля да гласува.
Кажете г-жо Великова да не допуснеме грешка.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел «С и С»:
На петно № 6 на самата скица пише ул.»Патриарх Ефтимий», значи не градинката е
сбъркана а улицата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Вместо « Княз Борис», ул.»Патриарх Ефтимий».
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Тогава правя другото предложение казах или е сбъркана градинката или улицата.
Значи там където е изписано ул. « Княз Борис I», да се чете ул.»Патриарх Ефтимий»
88. по надолу в т.2 петно №6 ул.»Патриарх Ефтимий» а гранката «Муструков» да се запази
като текст.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Момент. Г-жа Великова номера 88 ли е в скицата пише 74?
ул.»Патриарх Ефтимий» 74 така ли е. добре
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ - общ.съветник:
Г-н Председател да ви помогна да избегнете една грешка. Казва се Васил Демиревски –
Жельо, а не Жельо Демиревски ако обичате да поправите.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кирилов, много ви благодаря. Аз само правя предложението, което е направил
съответния съветник. Не мога да изменя неговото….адресата е г-н Кацов. Към него се
обърнете. Малко комунистическата символика ми убягва на мене. Вие сте по-навътре в нея.
На мястото на ул. « Княз Борис I» слагаме ул.»Патриарх Ефтимий» 74.
Който е «за», моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се.
Второто предложение в т. 2.1, където пише обща наемна цена за всички имоти 550 лв.
да стане обща месечна наемна цена на всички имоти. Добавяме месечна.
Който е «за», моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Пристъпваме към гласуване на докладната.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов

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

за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 51б от Закона за физическото възпитание и
спорта, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 251
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със 7 /седем/ броя терени –
общинска собственост - за разполагане на тото пунктове съгласно одобрени схеми от Главния
архитект на Община Дупница, приложение към писмо с № 08-09-522(1)/10.12.2014 г. на
Отдел „Устройство на територията” при Община Дупница. Терените са, както следва:
№ 1. част от улица с о.т. 2213÷2214÷2203 включена в имот с идентификатор
68789.17.99 по КК и КР на гр. Дупница, представляващ терен с площ 20 кв. м, находящ се в Іва зона по Приложение 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ), кв. 62, ул. „Иван Вазов” /срещу Спортна зала/;
№ 2. част от улица с о.т. 2179а÷2179÷2180, представляваща имот с идентификатор
68789.607.147 по КК и КР на гр. Дупница - терен с площ 20 кв. м, находящ се в І-ва зона по
Приложение 1 към НРПУРОИ, кв. 78, част от парцел І-за обществено обслужване и офиси, ул.
„Св. Иван Рилски” /Минчов площад/;
№ 3. част от улица с о.т. 2121÷2118÷2119 включена в имот с идентификатор
68789.606.268 по КК и КР на гр. Дупница, представляваща терен с площ 12 кв. м, находящ се
в І-ва зона по Приложение 1 към НРПУРОИ, кв. 71, част от парцел І-за жилищно
строителство и озеленяване, жк. „Развесена върба”;
№ 4. част от имот с идентификатор 68789.15.452 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 12 кв. м, находящ се в ІІІ-та по Приложение 1 към НРПУРОИ
зона, кв. 142, парцел І-многофункционално, смесено предназначение /в близост до училище
„Кирил и Методий”/;
№ 5. част от имот с идентификатор 68789.608.356 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 20 кв. м, находящ се в ІІІ-та зона по Приложение 1 към
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НРПУРОИ, кв. 123, част от парцел ІІ-за жилищно строителство, обществени и
административни сгради и магазини; ул. „Св. Иван Рилски” /на кръстовището към жп. гара/;
№ 6. част от имот с идентификатор 68789.19.271 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 16.80 кв. м, находящ се в ІІІ-та зона по Приложение 1 към
НРПУРОИ, кв. 194, част от парцел ХХІ-за жилищно строителство, ул. „Патриарх Евтимий” №
74 /над градинката Муструков/;
№ 7. част от имот с идентификатор 68789.20.308 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 16 кв. м, находящ се в ІІІ-та зона по Приложение 1 към
НРПУРОИ, кв. 218, част от парцел за комплексен търговски базар /жк. „Бистрица” пазарчето/;
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем на 7 /седем/ броя
терени общинска собственост, на РД на БСТ – Благоевград, без търг или конкурс за
разполагане на тото пунктове съгласно одобрени схеми от Главния архитект на Община
Дупница, както следва:
№ 1. част от улица с о.т. 2213÷2214÷2203 включена в имот с идентификатор
68789.17.99 по КК и КР на гр. Дупница, представляващ терен с площ 20 кв. м, находящ се в Іва зона по Приложение 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ), кв. 62, ул. „Иван Вазов” /срещу Спортна зала/;
№ 2. част от улица с о.т. 2179а÷2179÷2180, представляваща имот с идентификатор
68789.607.147 по КК и КР на гр. Дупница - терен с площ 20 кв. м, находящ се в І-ва зона по
Приложение 1 към НРПУРОИ, кв. 78, част от парцел І-за обществено обслужване и офиси, ул.
„Св. Иван Рилски” /Минчов площад/;
№ 3. част от улица с о.т. 2121÷2118÷2119 включена в имот с идентификатор
68789.606.268 по КК и КР на гр. Дупница, представляваща терен с площ 12 кв. м, находящ се
в І-ва зона по Приложение 1 към НРПУРОИ, кв. 71, част от парцел І-за жилищно
строителство и озеленяване, жк. „Развесена върба”;
№ 4. част от имот с идентификатор 68789.15.452 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 12 кв. м, находящ се в ІІІ-та по Приложение 1 към НРПУРОИ
зона, кв. 142, парцел І-многофункционално, смесено предназначение /в близост до училище
„Кирил и Методий”/;
№ 5. част от имот с идентификатор 68789.608.356 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 20 кв. м, находящ се в ІІІ-та зона по Приложение 1 към
НРПУРОИ, кв. 123, част от парцел ІІ-за жилищно строителство, обществени и
административни сгради и магазини; ул. „Св. Иван Рилски” /на кръстовището към жп. гара/;
№ 6. част от имот с идентификатор 68789.19.271 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 16.80 кв. м, находящ се в ІІІ-та зона по Приложение 1 към
НРПУРОИ, кв. 194, част от парцел ХХІ-за жилищно строителство, ул. „Патриарх Евтимий” №
74 /над градинката Муструков/;
№ 7. част от имот с идентификатор 68789.20.308 по КК и КР на гр. Дупница,
представляващ терен с площ 16 кв. м, находящ се в ІІІ-та зона по Приложение 1 към
НРПУРОИ, кв. 218, част от парцел за комплексен търговски базар /жк. „Бистрица” пазарчето/;
2.1. Обща месечна наемна цена за всички имоти – 550.00 лв. /петстотин и петдесет
лева/, върху която не се дължи ДДС
2.2. Срок на договора – 10 /десет/ години.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да сключи договор за наем с РД на БСТ
Благоевград.
***

***

***

***

***

116

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към докладна с № 45 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. №
696/10.12.2014г./
Моля за становище икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател.
Докладната записка беше разгледана на заседание на икономическата комисия.
Това, което установихме с колегите, че от икономическа гледна точка няма претенции
няма основание тя да не бъде реализирана. Положително становище за кафе автомат.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Арх. Пилев за становище на ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Комисията по ТСУ е на мнение докладната да бъде приета.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма преминаваме 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

за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
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26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

26
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
РЕШЕНИЕ
№ 252
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, представляващ терен с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на
“кафе-автомат”, находящ се между улици с осови точки 746÷784÷1051, между кв. 153, кв. 157
и кв. 194 по регулационния план на гр. Дупница (градинката “Георги Муструков”), съгласно
схема № 935/09.12.2009 г. и същата презаверена на 09.12.2014 г. от главния архитект на
Община Дупница и във връзка със скица на поземлен имот № 15-445747/03.12.2014 г. с
идентификатор 68789.19.474 и издадено удостоверение с изх. № УД-1199/10.12.2014 г. публична общинска собственост.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на общински недвижим имот, както следва:
2.1. - Част от поземлен имот, представляващ терен с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на
“кафе-автомат”, находящ се между улици с осови точки 746÷784÷1051, между кв. 153, кв. 157
и кв. 194 по регулационния план на гр. Дупница (градинката “Георги Муструков”), съгласно
схема № 935/09.12.2009 г. и същата презаверена на 09.12.2014 г. от главния архитект на
Община Дупница и във връзка със скица на поземлен имот № 15-445747/03.12.2014 г. с
идентификатор 68789.19.474 и издадено удостоверение с изх. № УД-1199/10.12.2014 г. публична общинска собственост, 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.;
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2.1.3 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.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към докладна с № 46 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. № 697/10.12.2014г./
Г-н кмете желаете ли …или да преминеме към комисии.
Икономическа комисия, моля за становище.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Аз изразих становището на предната докладна, за което се извиних. Становището на
комисията е положително. Единствено възникна въпрос няма ли да има спънка при
провеждане на процедурата имайки предвид, че са заложени условия, които са от новата
наредба, която все още не е гласувана. Аз разговарях с юриста преди сесията, защото вчера
не беше поканен и това е причината да не присъства на комисия. Между експертите възникна
спор. Чуха се и двете мнения, затова искам този въпрос да бъде изяснен преди да направим
гласуването, дали общата визия, която имаме за преместваемите обекти може да бъде
защитена гласувайки тази докладна.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви. Арх. Пилев..
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Подобни въпроси възникнаха при дебата и в нашата комисия. Даже се стигна до
евентуално решение да се продължи дейността разбира се на павилионите. Договорите и
търговете да се проведат, когато всичката процедура по т.н. стратегия за поставяемите обекти
бъде доведена до край. Тъй като имаше становища за и против комисията реши да изрази
становището си по време на дебатите в залата така, че това е нашето окончателно становище.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря ви. Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н председател,
Г-н кмет,
Уважаеми колеги.
И по време на заседание на комисията аз изразих моите съображения, а те са че крайно
време е да спрем да работим на парче в тая сфера и да приемем първо наредбата, която би
трябвало както ме увериха колегите да е качена на сайта, но аз проверих сутринта набързо и
не я видях на сайта т.е. промяната в наредбата. Освен това говорехме за да имаме обща схема
за разполагане на тези обекти. Такава обща схема не ни е представена. Представена ни е
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схема за тази конкретна докладна и за следващата такава. Не знаеме и каква ще бъде визията
на бъдещите павилиони. Не само ние, но и гражданите и тези които ще кандидатстват да ги
наемат тези площи, защото те ще трябва да ги изграждат. Така, че моето предложение и вчера
на комисията беше в тази посока първо да приемем наредбата след като изтече срока, да
видим каква ще бъде схемата за разполагането на обектите, която предполагам главния
архитект е изготвил или готви и тогава да преминем към тези действия за отдаване под наем.
Благодаря.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Заповядайте г-н Кирилов.
Нека се съберат въпроси. Тогава предлагам да дадем думата на хората, които желаят да
отговорят.
Г-Н МАРИО КИРИЛОВ - общ.съветник:
Г-н кмете,
Г-н председател,
Колеги.
Вчера на комисията по ТСУ както каза арх. Пилев доста коментирахме нещата. Аз сега
имам едно друго предложение. Тази и следващата докладни да бъдат изтеглени. Защо? В
допълнение към всичко, което казаха колегите в момента около Минчов площад се водят
строителни работи. Моето лично мнение е, че в момента те пречат. Затова по-добре е в да
бъдат махнати да бъдат наредени плочките, да се завършат строителните работи и тогава да
се отдават.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Кажете г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
До първата част сте абсолютно прав. Така е. Необходимо е да бъдат отстранени, за да
се довършат ремонтните дейности. Само че периода, в който става знаете че все пак са силни
дни за хората, които ползват тези обекти. Съображението беше, че да могат да поработат сега
с уговорката това да бъде направено поетапно. Говоря за преместването или премахването на
този етап. За останалите неща, които възникнаха като въпроси предлагам г-н Бучов или арх.
Петкова малко да внесат яснота.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Може ли да ми разрешите г-н Бучов да кажа две думи и аз за да обобщя въпросите,
които достигнаха до ОбС. Вие знаете, че много пъти особено хората от комисията знаят, че аз
съм бил радетел именно за въпроса с поставяемите обекти. Сега колеги ние ще отдадеме едни
павилиони за 10 години напред. Когато сме говорили за поставяеми обекти думата ми е била
за това дали имаме нужда от такива обекти, къде имаме нужда и как имаме нежда. Сега
съвсем наскоро разбрахме, че това всъщност е отговорност и право на гл.архитект а ОбС не
може да се разпорежда с това нещо.
Така, че първата точка от това нещо, което говорихме досега ще отпадне, т.е къде да
има и къде да няма може да реши единствено и само гл.архитект . ОбС е в правото си да не се
съгласи да го отдаде под наем. Резюмирам това, което досега достигнахме в многото въпроси
и отговори.
Втория въпрос, който г-н кмете е най-важен може би и който е по важност е именно с
хората, които работят и в момента. Оказва се, че част от тези хора конкретно тези, които
разглеждаме днес изтекли са им договорите, така че те не могат да плащат на общината. Едва
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ли загубата на общината ще бъде толкова огромна си мисля аз ако не плащат един месец
примерно. По-скоро по-важен въпрос е, че ние приехме една стратегия, къдете ще има
унифицирани обекти, унифицирани по проект на гл.архитект. Сега има хора, които имат
съществуващи павилиони ще ги наемат отново и ще трябва да сложат веднага новия
унифициран проект. Това е втория въпрос.
Третия въпрос е наредбата г-н Бучов, по която ще отдавате хайте терена ще го
отдаваме по наредбата за разпореждане с имоти. Обаче как ще поставиме обекта, когато
наредбата за поставяемите обекти е от 2008 г. и не е в…и е в противоречие с приетата от нас
стратегия за 5 зони.
Това са три, четири въпроса и може би аз също бих се съгласил с г-н Павлов и какво
ще се случи ако отложиме с един месец решението за тези 8 павилиона?
Заповядайте.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Г-н кмет,,
Уважаеми общ.съветници.
Относно законноста абсолютно законно е има действащ подзаконов нормативен акт по
силата на който се отдават под наем, т.е. се управлява, разпорежда и прочие общ.собственост.
Процедурата ще върна малко назад започва с утвърждаване на петно от гл.архитект на
общината, който е оторизирания служител оторизирана длъжност да утвърждава схема.
Главния архитект е преценил и е съгласувал със сега действащата наредба с новата, който
проект той е изготвил и стратегията, която е приета от ОбС местоположението и
пространственото разположение на тези обекти. Така, че няма никаква законова пречка
никакво противоречие между всички 3 законови акта. Обръщам внимание, че обвързваща
задължителна сила имат подзакановите нормативни актове наредбата която сте приели и
наредбата, която ще бъде приета ако я гласувате като проект. Стратегията има пожелателен
характер. Въпреки това главния архитект е съобразил пространственото разположение и със
стратегията така, както е разписана като зони. По отношение на унификацията по нататък
следва да се приеме с проект, който може да се възложи може да се изготви от гл.архитект с
конкретно констативно становшще…
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Бучов, имаме един празен терен, който сега се предлага. Идва човека и го наема ще
го наеме в рамките на един месец и вкарва документи да си постави обект. По кой ред ще
постави обекта?
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
По действащия към момента нормативен акт.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Старата наредба от 2008 г.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Не говорим стара а действаща.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре действаща наредба. Така ли е? Защо тогава се бърза и не изчака да се приеме
новата наредба?
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Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Защото няма никакво противоречие между сега действащата наредба по чийто ред се
отдават и стратегията, тъй като задължитилен обвързващ характер има подзакановия
нормативен акт, какъвто е наредбата. Пространственото разположение е съобразено и със
стратегията, т.е. няма противоречие или местонахождението на тези петна няма противоречие
и със стратегията. Също така е съобразен и с новия…
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ясно е няма нужда три пъти да ми повтаряте, че е съобразен. Питаме следното по кой
ред ще постави обекта?
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
По действащия нормативен акт.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
По старата наредба, където се нарича модулен.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
По действащата наредба а то ще бъде конструктивно становище, което ще бъде
утвърдено от гл.архитект.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Т.е. ние не може да приложиме унифициран проект утвърден от гл.архитект нали?
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Може по действащата наредба.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
От 2008 г. а не по новата, която искаме да вкараме…
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Говорим действаща, която се прилага към момента на …
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Там няма такъв унифициран обект той ще се сложи нещо 10 м2 и това е.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
То може да се възложи…..
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – гл.архитект:
Може ли да вметна нещо. В старата наредба също има момент, в който да се
коментира, че могат да се унифицират да се правят на групи. Другото, което е прекалено
много отговорности ми дадохте като еднолични права да одобрявам да правя, което не е
точно така. Защото в момента има действаща приета с решение на ОбС схема за поставяемите
обикти за централна градска част от 2008 или 2009 г.. Значи тя се ползва като основа да се
направят подробните схеми за тези две групи. Така, че аз също месля, че няма някакво
противоречие между двете неща. Ако прочетете действащата наредба действително там има в
първите членове изреждане какви могат да бъдат поставяемите обекти. Там също има
модулни, унифицирани, по типов проект има по индивидуален проект…
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Две зони са арх. Петкова…модулни и по индивидуален проект.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – гл.архитект:
Да знам, че са две.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Модулния проект го нямаме.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – гл.архитект:
Аз не мисля, че е проблем…че е предмет на докладната самият проект, самата визия на
павилиона.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Именно става въпрос дали може да процедирате поставяне на обекта. Това е
единствения въпрос.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – гл.архитект:
Аз не предполагам а ще се изисква в самите тръжни документи да се приложи този
унифициран вид, който ще стане задължителен за процедурата.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Само последен въпрос. Ако някой от съществуващите обекти закупи документи и
желае да остане в този вид какво ще се случи?
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – гл.архитект:
Не може да остане ако задължителното условие е да има друг вид няма как да остане в
този вид в който е.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Ще има утвърдени от г-н кмета тръжни документи. Няма никакво противоречие между
действащата наредба и стратегията и няма никакво законово притеснение.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Няма никакво виждане г-н Бучов противоречие няма.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н председател.
В т.2.1. на решението пише: имотите се отдават под наем само по предназначение – за
разполагане на преместваеми търговски обекти с визия и предназначение, определени
съгласно утвърден Проект от главния архитект на общината. Такъв проект ние имаме ли?
То не е предмет но процедурите, които ще провеждаме примерно явява се един човек,
който е решил да инвестира 10 000 лв..Проекта, който ще му предложиме ние за реализация
после е 20 000 лв. той няма откъде да ги вземе. Трябва ли да има….
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ОФД”:
Г-н председател,
Уважаеми г-н Павлов.
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Това нещо, което го говорихме предходните изречения. Ако дадете вие своето
съгласие или ако отхвърлите няма да има процедура. Давайки своето съгласие ще има тръжна
документация, условия, които ще се утвърждават от кмета на общината и по този ред ще се
процедира. Ще се разпише в документацията с една дума.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Тука ни притиска въпроса и правилно относно бъдещата визия на павилионите. Както
каза и г-н председателя това е от компетентност на гл.архитект и тук г-н Павлов няма
основание да се страхува, че този който ще възлага няма още изготвен проект.Еми няма
проеект разбира се и не е длъжен ОбС да приема проекта ние нямаме такива права. Така, че
проекта ще бъде приет по съответния ред.
Използвам случая ако ми позволите 2 минутки. Ние с едно решение и вече действат
т.н павилиони «Лафка». Много моля г-н кмете ако има възможност да възложите на
служители да проверят какво е състоянието на тези павилиони.В какъв смисъл? Колко площ
са платили да заемат и колко площ реално заемат. Виждаме едно струпване на хора около
масички, които заемат площ. Виждаме струпване на хора около крила, с които вечерно време
се затварят които заемат двойно по-голяма площ от павилиона, който е на практика. Виждаме
много фризери за безалкохолни, кафе и т.н. Според мене това, което реално «Лафка» ползва
не отговаря на това, което плаща. Ако трябва някаква инициатива за подновяване на разговор
с тези собственици или да се приберат в рамките на това, което са платили или да доплатят за
това, което ползват. Мисля, че това е редно.
За визията не се страхувайте. Тя съм сигурен въпроса след като се дебатира тука ще
бъде…а и е задължение на гл. архитект да избере най-доброто.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Какво ще се случи с хората, които в момента владеят тея будки? Всичко е въпрос на
политика г-н Павлов. Имаш ли желание да промениш, да реформираш нещо да направиш
нещо почваш да реформираш. Разбира се че има действаща уредба по която е възможно да си
отдаваш…и това е.
Г-н Павлов заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Аз почнах с изречението, че е крайно време да спрем да работим на парче. Мисля, че
около това се обединихме всички в икономическа комисия по този въпрос преди две години
време. Мисля, че не се приемат правилните действия в тази посока. Мисля, че продължаваме
да работиме на парче и да решаваме конкретни казуси а не цялостно решение на проблема.
Цялостното решение на проблема според мен е първо трябва да бъде приета новата
наредба , т.е промени в наредбата която да изчисти разминаването със стратегията, което има.
Да бъде ясна схемата за разполагане на обектите в целия град да бъде ясна за нас, да бъде
ясна за гражданите, да бъде ясно къде какво може да се продава, в кой павилион какво може
да се продава и тогава вече да пристъпваме към провеждане на процедури за отдаване под
наем. И визията не на последно място. Нека я рекламираме тая визия в 21 век живееме. Какво
струва на общината да покаже как ще изглеждат тези павилиони и да ги пусне в местна
кабелна телевизия или на информационни табла във фоайето на общината.
Благодаря за вниманието.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря.
Заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
От това, което чух г-н Павлов тикането е в посока това нещо да не го приемем, т.е. да
оставиме хората да работят спокойно. Това е водещо. Всичко останало е според мен
некоректно е не кореспондира с докладната. Нито стара нова наредба, нито липса на
стратегия или места за разполагане това не е проблема това е ясно. Що не го кажеме в прав
текст. Айде да потърсиме такъв вариант да не спазиме решението на стратегията на
разполагане на преместваеми обекти за да може на тия хора да им удовлетворим желанието.
Това, което имат те имат договори, които при повечето от тях изтичат или са изтекли. Това,
което ние искаме да направиме, защото след като е прието на сесия на ОбС с гласовете на
всички присъстващи е да вкараме нова визия в града. Т.е да обособиме една зона, в която да
няма и други зони в които да бъдат под еди какъв си вид, като площ като визия. До тука нещо
бъркаме ли?
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Само, че вървите по старата наредба…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Стара няма. Има действаща.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Къде е реформата?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Коя реформа? Искам да ви кажа за тези петна новите…..
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Ще стане два часа.
Колеги, може ли да гласуваме удължаване на работното време.
Предлагам удължаване на работното време с 1 час.
Който е «за», моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
1
няма

Приема се.
Продължете г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Увеличаването на въпросните места, които виждате е именно с цел решаване проблема
на сега действащите преместваеми обекти във вип зоната за да има възможност на тези хора
да им се предостави алтернатива. Това е подтекста.
Благодаря.
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ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Има ли други желаещи?
За реплика.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Нищо от това в което ме упреква кмета не съм казал.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не бе всички знаеме за какво говориме. Да си го кажеме в прав текст.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
И да приемем и да не приемем днешната докладна те продължават да работят, така
че…
Благодаря за вниманието.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Не се нервирайте г-н кмете. Идеята беше да влезе и наредбата като целия
пакет документи..стратегия, схема зониране и наредбата, с които да се въведе новия ред в
поставяемите обекти. Това е била целта. Нищо друго. Има ли други желаещи?
Заповядайте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Благодаря.
Може би малко се засегнах от думите на кмета и затова взех думата. Не е целта да
продължат хората да работят така по-скоро ние снощи 2 часа сме разисквали тази докладна в
икономическа комисия заедно с експертите. Имаше 3 човека от общинска администрация,
така че целия разговор снощи се въртеше около това да не би ако приемайки тази дакладна и
неприемайки наредбата заедно с нея ще бъдем атакуеми след това подписвайки договорите.
Да и затова трябваше да чуем становището на юристите а не защото търсим начини тези хора
да продължат да работят по стария начин и след това да не се направят нови конкурси. Така,
че това г-н кмете не го приемам.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Извинявам се ако съм засегнал някой.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Има ли желаещи за изказвания? Ако няма други желаещи преминаваме към поименно
гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
отсъства
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
за
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
за
8. Иво Георгиев Янков
отсъства
9. Пламен Георгиев Стойнев
отсъства
10. Бисер Малинов Кирилов
за
11. Димитър Георгиев Мирчев
за
12. Станислав Христов Павлов
въздържал се
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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
отсъства
за
за
за
въздържал се
отсъства
отсъства
против
за
за
за
за
за
отсъства
против
отсъства
против
за
за
отсъства

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

18
3
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал.9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост
и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 13, ал. 1, чл. 76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 102/27.06.2014 г. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 253
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- 8 /осем/ броя общински терени, всеки с площ от 9.72 кв.м – за разполагане на
преместваеми търговски обекти, обозначени като група А, съгласно издадена схема от
09.12.2014 г., одобрена от главния архитект на Община Дупница, приложение към писмо 0809-491(2)/10.12.2014 г. и във връзка със скица на поземлен имот № 15-402888/05.11.2014 г. с
идентификатор 68789.17.1, с местоположение: до УПИ І – за жилищно строителство, битови
услуги и обществени дейности, І-ва зона, кв. 79 по регулационния план на гр. Дупница, към
улица с осови точки 2189÷2192 и издадено удостоверение с изх. № УД-1198/10.12.2014 г. публична общинска собственост.
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2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс на 8 /осем/ броя общински терени, всеки с площ от 9.72 кв.м – за
разполагане на преместваеми търговски обекти, обозначени като група А, съгласно издадена
схема от 09.12.2014 г., одобрена от главния архитект на Община Дупница, приложение към
писмо 08-09-491(2)/10.12.2014 г. и във връзка със скица на поземлен имот № 15402888/05.11.2014 г. с идентификатор 68789.17.1, с местоположение: до УПИ І – за жилищно
строителство, битови услуги и обществени дейности, І-ва зона, кв. 79 по регулационния план
на гр. Дупница, към улица с осови точки 2189÷2192 и издадено удостоверение с изх. № УД1198/10.12.2014 г. - публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при
следните условия:
2.1. имотите се отдават под наем само по предназначение – за разполагане на
преместваеми търговски обекти с визия и предназначение, определени съгласно утвърден
Проект от главния архитект на общината;
2.2. начална месечна наемна цена за всеки един терен – 37.00 лв./тридесет и седем
лева/. Върху цената не се дължи ДДС;
2.3. депозит за всеки един терен – 7.40 лв. /седем лева и четиридесет стотинки/,
представляващ 20% от началната месечна цена;
3. Условията за участие в конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от
Кмета на Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Моля?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колегата Георгиев ще продължи вместо мен.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Георгиев.
Докладна записка с № 47 от нашия дневен 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. № 698/10.12.2014г./
Може ли становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Положително становище.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Комисия ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Също положително становище.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания.
Ако няма желаещи преминаваме към поименно гласуване.
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1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
против
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

21
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал.9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост
и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 13, ал. 1, чл. 76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 102/27.06.2014 г. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 254
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, представляващ терен с площ от 15.00 кв.м, за разполагане на
преместваем търговски обект, находящ се в парцел І, кв. 17 А, по регулационния план на с.
Яхиново, публична общинска собственост по АОС № 226/14.10.1998 г. и съгласно издадена схема
№ 577/25.04.2001 г. и презаверена на 08.12.2014 г. от главния архитект на Община Дупница и
във връзка със скица на поземлен имот № 15-445758/03.12.2014 г. с идентификатор
87727.203.21.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на част от общински недвижим имот – терен с площ от 15.00 кв.м, за
разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в парцел І, кв. 17 А, по
регулационния план на с. Яхиново, публична общинска собственост по АОС №
226/14.10.1998 г. и съгласно издадена схема № 577/25.04.2001 г. и презаверена на 08.12.2014
г. от главния архитект на Община Дупница и във връзка със скица на поземлен имот № 15445758/03.12.2014 г. с идентификатор 87727.203.21, за срок от 10 /десет/ години, при следните
условия:
1.1. начална месечна наемна цена – 24.00 лв. /двадесет и четири лева/. Върху цената не
се дължи ДДС;
1.2. депозит – 4.80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/, представляващ 20% от
началната месечна цена;
1.3 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.
***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Преминаваме към точка № 48 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. № 700/10.12.2014г./
Г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет:
Запознати сте с докладната. Предлагам да не чета решението.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Добре. Докладната е аналогична на тази преди малко.
Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Положително становище.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Също положително становище и на комисията по ТСУ.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Благодаря. Касае се за поставяемите обекти на Минчовия площад.
Преминаваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

17
2
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7
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от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., последно доп. с Решение № 170/ 21.12.2012 год. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 255
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, с част от общински имот с
идентификатор 68789.607.147 по КК и КР на гр. Дупница, представляващ 6 броя терени,
всеки с площ от 9.72 кв. м – обособени като петна за разполагане на преместваеми търговски
обекти, находящи се в гр. Дупница, кв. 78, улица с о.т. 2179а-2179-2180 /Минчов площад/,
обозначени като „група В” на одобрена схема от Главния архитект, приложение към писмо с
№ 08-09-491(2)/10.12.2014 г. на Отдел „Устройство на територията” при Община Дупница –
публична общинска собственост, съгласно издадено удостоверение. Имота е в І зона,
съгласно Стратегия за разполагане на преместваеми обекти на територията на град Дупница
до 2020 г., приета с Решение 138/05.09.2014 г. на ОбС Дупница.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от общински имот с идентификатор 68789.607.147 по КК и КР на
гр. Дупница, представляващ 6 броя терени, всеки с площ от 9.72 кв. м – обособени като петна
за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в гр. Дупница, кв. 78, улица с
о.т. 2179а-2179-2180 /Минчов площад/, обозначени като „група В” на одобрена схема от
Главния архитект, приложение към писмо № 08-09-491(2)/10.12.2014 г. на Отдел „Устройство
на територията” при Община Дупница – публична общинска собственост, съгласно издадено
удостоверение, при следните условия:
2.1. имотите се отдават за разполагане на преместваеми търговски обекти с визия и
предназначение, определени съгласно проект, утвърден от Главния архитект на Община
Дупница;
2.2. начална наемна цена – 37.00 лв. /тридесет и седем лева/ месечно, върху която не се
дължи ДДС;
2.3. депозит - 7.40 лв. /седем лева и 40 ст./;
2.4. срок на договора – 10 /десет/ години
2.5. На основание чл. 76, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество условията на конкурса, както и конкурсните документи
да се утвърдят от Кмета на Община Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договори за наем със спечелилите участници.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Последната докласна с № 49 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. № 720/11.12.2014г./
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Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет:
Докладната е част от проблема, който вече обсъждахме затова предлагам да не четеме
решение.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Г-н Кацов за становище на икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Положително е становището на икономическата комисия.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Също положително становище и на комисията по ТСУ.
ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
Касае се за книжарницата в училище «Климент Охридски» поставяем обект.
Някой желае ли думата за изказвания?
Преминаваме към гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров

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

за
за
за
отсъства

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 7 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 № Решение № 102/27.06.2014 г. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 256
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2014 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- помещение използвано за “Книжарница”, с площ от 4.00 кв.м, във връзка с издадено
Удостоверение с № УД-1194/08.12.2014 г., находящо се в партера на сграда на училище
“Климент Охридски”, изградена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – Училище, кв. 131 по
регулационния план на гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор № 68789.14.181 и
идентификатор на сградата № 68789.14.181.7, съгласно скица № 15-445766/03.12.2014 г.,
публична общинска собственост по АОС № 26/30.08.1996 г.
2. Общински съвет Дупница взема Решение за отдаване под наем, чрез търг с явно
наддаване, на общински недвижим имот, представляващ помещение използвано за
“Книжарница”, с площ от 4.00 кв.м, във връзка с издадено Удостоверение с № УД1194/08.12.2014 г., находящо се в партера на сграда на училище “Климент Охридски”,
изградена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – Училище, кв. 131 по регулационния план на
гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор № 68789.14.181 и идентификатор на сградата №
68789.14.181.7, съгласно скица № 15-445766/03.12.2014 г., публична общинска собственост по
АОС № 26/30.08.1996 г., за срок от 10 /десет/ години при следните условия:
2.1. начална наемна цена – 12.00 лв. /дванадесет лева/ месечно. В цената не е включено
20% ДДС;
2.2. депозит – 2.40 лв. /два лева и четиридесет стотинки/, представляващ 20% от
началната месечна цена;
2.3 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена;
2.4 за периода от 15 юни до 15 септември за всяка календарна година да не се заплаща
месечен наем.
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3. Условията на търга, както и тръжните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.

***

***

***

***

***

ИНЖ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – Председател:
С това се изчерпа дневния ред и днешното заседание приключи.
Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници. Бъдете все така здрави и
щастливи и ще се видиме в новата година.
Всичко добро.

Заседанието бе закрито в 14.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Костадин Костадинов/

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

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