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

......

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 07.11.2013 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе ХІ-то
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 28 общински съветници.
Отсъства Чавдар Милошев, Владимир Владимиров, Вергил Кацов, Методи Стойнев и
Първан Дангов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.05
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 28 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.05, откривам ХІ - то извънредно заседание за 2013 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с изх. № 613/31.10.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Вземане на решение за провеждане на заседанията на Общински съвет-Дупница в
Заседателната зала в сградата на Община Дупница, пл.”Свобода”№1, партерен етаж. / Вх.
№ 607/ 30.10.2013 г./
2. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Регионален генерален план за обособена територия на “В и К – Дупница” ЕООД. / Вх.
№ 608/ 31.10.2013 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за учредяване право на ползване върху движими вещи – частна общинска
собственост. / Вх. № 598/ 25.10.2013 г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие на ликвидатора на „Ученически столове – Дупница“ ЕООД /в ликвидация/ за
прехвърляне на собственост върху 12 бр. касови апарати в полза на „Ученическо храненеДупница“ЕООД. / Вх. № 612/ 31.10.2013 г./
5. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет
Дупница. / Вх. № 611/ 31.10.2013 г./
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В началото да гласуваме Дневният ред. Има ли някакви предложения за промени по
него? Няма.
Който е “за” така предложения Дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Вземане на решение за провеждане на заседанията на Общински съвет-Дупница в
Заседателната зала в сградата на Община Дупница, пл.”Свобода”№1, партерен етаж. / Вх.
№ 607/ 30.10.2013 г./
2. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Регионален генерален план за обособена територия на “В и К – Дупница” ЕООД. / Вх.
№ 608/ 31.10.2013 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за учредяване право на ползване върху движими вещи – частна общинска
собственост. / Вх. № 598/ 25.10.2013 г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие на ликвидатора на „Ученически столове – Дупница“ ЕООД /в ликвидация/ за
прехвърляне на собственост върху 12 бр. касови апарати в полза на „Ученическо храненеДупница“ЕООД. / Вх. № 612/ 31.10.2013 г./
5. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет
Дупница. / Вх. № 611/ 31.10.2013 г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Първа точка от Дневния ред е докладна записка от мен, относно Вземане на решение
за провеждане на заседанията на Общински съвет-Дупница в Заседателната зала в сградата на
Община Дупница, пл.”Свобода”№1, партерен етаж, с вх. № 607/ 30.10.2013 г.
Чета проект за решение.
/чете проект за решение приложен към Протокола./
Ще помоля за становища председателите на комисиите. Първо г-н Владимиров, или
секретаря на комисията ако присъства. Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
На свое заседание икономическата комисия взе положително становище по докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Попниколов. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
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Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
ПК взе решение докладната да бъде приета във вида в който е представено.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Ще помоля и г-жа Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Добър ден.
ПК по здравеопазване, соц. дейности и етнически въпроси на свое заседание взе
становище докладната да бъде приета с особено мнение на един от членовете, който ще го
изкаже пред Вас.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жа Кьосева. Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Нашата комисия също има положително становище за провеждането на заседанието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Шопов. Имате думата колеги. Г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Кмете,
Колеги.
Явно всички искаме след ремонта на залата да преместим и зимните заседания тука,
само че аз се опасявам, че влизаме в едно противоречие с Правилника. Както е посочено в
мотивите на докладната с отделно решение само при изключителни случаи ОбС може да
взема такова решение да проведе своите заседания на друго място. В Правилника ни е
залегнало, че от м. ноември до м. април провеждаме заседанията в Панорамната зала на
последния етаж. Според мен не може да променяме Правилника без да са изпълнени
изискванията на Закона за нормативните актове. Знаете всички качване на сайта на общината
и т.н. Заради това да не влезнем в някакъв юридически капан, аз предлагам да променим
проекта за решение, който да добие вид в смисъл “ОбС взема решение днешното 11
извънредно заседание на ОбС да бъде проведено в Заседателната зала на партерния етаж на
община Дупница, а периода до следващо заседание на ОбС да бъдат предприети действия във
връзка с отмяна на чл. 43, ал. 8 от Правилника”.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Гергов. В интерес на истината и аз имах подобни опасения, но ще
помоля и г-н Попов да каже и своето мнение по темата.
АДВ. МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми общински съветници.
Решението което е предложено според мен е законосъобразно. С него се определя един
период през който ОбС да заседава в Заседателната зала на община Дупница на партерен етаж
периода от м. ноември 2013 г. до м. април 2014 г. Това решение не е по принцип и не касае
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цялостната работа на ОбС. Така че това е само за конкретния период. ОбС има право да
определи мястото където да провежда своите заседания. Така че това е напълно в
правомощията на ОбС в чл. 43, ал. 9 от Правилника е упоменато, че ОбС по изключение
може да провежда заседанията си и на друго място, включително и извън сградата на община
Дупница. Не е необходимо за всяко конкретно заседание, за всеки отделен случай ОбС да
приема отделно решение къде ще заседава. Така че не влизаме в никакво противоречие с
Правилника. Необходима е провяна на Правилника само в случаите когато ОбС до края на
мандата определя конкретна зала където ще провежда своите заседания. Промяната на
Правилника обаче като под законов нормативен акт предполага необходимостта от качване на
сайта на общината, 14 дни изчакване и т.н. Т.е. дори за следващото заседание на ОбС
Дупница не може да бъде внесена и входирана такава докладна записка предвид сроковете по
Закона за нормативните актове, чл. 26 и чл. 28 от същия Закон.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Попов. Колеги имате думата. Заповядайте за реплика.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
За мен този дълъг период не е изключение. Значи ясно е на всички, че искаме тук да
провеждаме заседанията, но нека го направим така както са изискванията на Закона, за да не
влезнем в някакви юридически противоречия с юристите в Областна администрация, които да
поставят под въпрос цялото заседание, което провеждаме днес. Дали това противоречи на
Правилника или непротиворечи. За това предлагам днес да вземем решение, че това
заседание ще го проведем тук, да уточним тези въпроси. Според мен 14 дни до следващата
сесия може и да се намерят или да се съобразиме с това и тогава, ако трябва да вземе решение
отделно да бъдем тук и т.н., или колегата Попов века го изкоментира с юристи от Областна
администрация, защото днес имаме важни въпроси за решаване и да не поставим под
съмнение това заседание.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Може би да направим една редакция при която запишем. Доводите на г-н Гергов и
доводите на г-н Попов са за уважение, но в крайна сметка са важни и доводите на
прокуратурата и на съда. Така че наистина според мен не трябва да рискуваме точно
днешното заседание. Всички знаем, че е извънредно и с конкретна цел е събран ОбС. Да
направим една редакция, при която като първа точка да запишем: “1. Взема решение за
провеждане на ХІ-то извънредно заседание в тази конкретно зала.” Като втора точка: “2.
Взема решение за провеждане до април 2014 год. във въпросната зала.”
Г-н Попов, имате ли възражения по един такъв текст. По една такава редакция поскоро.
АДВ. МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
То пак е същото, като цяло.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Не може, ако отпадне ще отпадне втора точка, няма да отпадне първа.
АДВ. МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Ще отпадне втора точка, да.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Значи редакцията, която предлагам:
1. ХІ-то извънредно заседание на ОбС Дупница да се проведе в Заседателната зала
в сградата на община Дупница, пл. “Свобода” 1.
Като втора точка:
2. Следващите заседания на ОбС Дупница до м. април 2014 г. включително да
бъдат провеждани в Заседателната зала в сградата на община Дупница, пл. “Свобода” 1,
партерен етаж.
Ще гласуваме първо редакцията. Който е “за” тази редакция, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се предложената редакция.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега гласуваме докладната по същество. Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 43, ал.9 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 208
1. ХІ-то извънредно заседание на Общински съвет Дупница да се проведе в
Заседателната зала в сградата на община Дупница, пл. “Свобода” 1.
2. Следващите заседания на Общински съвет Дупница до м. април 2014 г. включително
да бъдат провеждани в Заседателната зала в сградата на община Дупница, пл. “Свобода” 1,
партерен етаж.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка е докладна записка от инж. Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Регионален генерален план за обособена територия на “В и К – Дупница” ЕООД
с вх. № 608/ 31.10.2013 г.
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници.
Ще внеса малко яснота, относно проекта за решение, имайки предвид, че това е
докладната записка довела до свикване на това извънредно заседание.
Под текста е един единствен уеднаквяване на европейските и българските изисквания
по отношение на В и К системите. Министерството на регионалното развитие и
благоустрояване възлага на екип от специалисти да разработят един подобен план с цел
изготвяне пълен анализ на състоянието на В и К системите. Имаше въпроси, относно не касае
ли увеличение на цена? Смело мога да заявя, че тази Програма не касае увеличение на цена.
Притесненията в тази посока не би трябвало да ги имаме като население на община Дупница.
Изводите на база на този анализ единствено имат за цел изготвяне на Инвестиционна
програма за един дългосрочен период от 25 години, даващ възможност за външно
финансиране. И за да спазим процедурата чета проекта за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Има приложение. Присъства екипа, който е работил по изготвяне на този Регионален
план и мисля, че е редно да дадем думата на д-р Дочка Велкова да внесе малко яснота. Тук е
и управителя на В и К дружеството. Въпросите които евентуално биха възникнали мисля, че
е редно да ги отправяте има към кого, той ще Ви отговори.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Само преди това ще Ви помоля да чуем становищата на комисиите, след което ще
дадем думата и на господата.
Ще помоля г-н Попниколов за становището на икономическа комисия.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
На свое заседание ПК по икономическа политика в присъствието на представител на В
и К разгледа докладната за приемане на Регионалния генерален план на В и К. Бяха зададени
допълнителни въпроси на които беше отговорено от страна на представителите на “В и К –
Дупница” и с пълно единодушия комисията взе решение да бъде приет Регионалния
генерален план на “В и К – Дупница”.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Попниколов.
Ще помоля и г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Становището на комисията но териториално устройство е идентично. Предлага на ОбС
докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Заповядайте, имате думата.
Д-Р ДОЧКА ВЕЛКОВА – член от екипа разработил плана:
Добър ден на всички.
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Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми съветници.
Благодаря за предоставената ни възможност да изкажем пред Вас работата, която сме
свършили. Само малко предисловие.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството избра три консорциума,
които да разработят пилотни Регионални генерални планове за цялата територия на страната,
което е разделена на 3 – западна, централна и източна. Ние отговаряме за разработването на
Регионалните генерални планове за цяла западна България или 19. Искам също да кажа, че
Регионалните генерални планове са основата за финансирането по ОП “Околна среда” за
следващия програмен период. Т.е. инвестициите, които фигурират и са включени в този план
ще бъдат обект на последващо финансиране. Другото, което искам да кажа е, че за да получат
такова финансиране те трябва да преминат през етапите, съответно изготвяне на пред
инвестиционно проучване, работен проект и т.н. Т.е. ние с нашата работа сме
идентифицирали нуждите първо по отношение на съществуващи слабости в работата на
системата и второ по отношение на изисквания които произтичат от европейското
законодателство и българското. До колкото имаме информация в момента втората версия,
работна версия на ОП “Околна среда” е в Брюксел и те чакат одобряването на всичките 51
Регионални генерални планове за България, за да разреши европейската комисия по
следващото изпълнението на програмата. А Регионалните генерални планове обхващат
населените места които са над 2 000 еквивалентни жители, съгласно определението на
директивата 91271, относно качеството на отпадъчните води. Съобразени са с последния
доклад на министерството, т.е. от 2013 год.
Значението на Регионалния план, то е базата на европейското финансиране през
следващите периоди. За следващия програмен период 2007-2011 г. това е основата, като след
като приемете този план той става Ваша собственост, той става собственост на общината и
Вие имате право да го променяте, актуализирате и т.н. Така че инвестициите, мерките които
сме предвидили Вие можете да ги коригирате както сметнете за необходимо.
По отношение на съгласуването на този план, съгласно Закона за водите преди Вие да
го приемете той трябва да е преминал съгласуване през Министерство на околната среда и
водите за получаване на екологична оценка каквато е издадена през Областен съвет и трябва
да е съгласувана с Басейновата дирекция на територията на която се намира обособената
територия. В случая западно беломорски район. Тава вече е направено, а обособената
територия за която се разработва напълно съвпада с община Дупница. Тук няма повече да се
спирам. Някои констатации. Всички населени места в общината са водоснабдени и
хидравличния модел който сме разработили специално за Регионалния план обхваща 4
населени места с център място което на над 2 000 жители и тези които се водоснабдяват в
рамките на системата. В основната система има още 13 населени места с населени между 50 и
2 000 жители. За тях са предвидени средства, тъй като те попадат във водоснабдителната
система, въпреки че са под прага на директивата.
Тук има една схема за питейното водоснабдяване. В Регионалния план има доста
карти, мисля че 17 на брой в които доста подробно сме дали какво е и какво предвиждаме.
Слабостите или основните проблеми в областта на водоснабдяването, които ние сме
констатирали, те въобще не са изолирани и мога да кажа, че навсякъде проблемите са общи.
Неизпълнение на Наредба № 12 във връзка с качествата на повърхностните води
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, висок процент на загубите на вода, лошо
техническо състояние поради голямата възраст на водопроводите и водоразпределителни
мрежи, лошо състояние на резервоари и т.н.
По отношение на управлението на отпадъчните води основните проблеми са свързани
с изискванията на директива 91271 за агломерациите които са обект на директивата. Тук сме
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дали някои параметри на системата, която степента на завършеност е 91%, а на
оползотворяване около 97%, което е един много висок процент в сравнение с останалите
агломерации които сме разгледали. Съществуващата пречиствателна станция е свързана само
с част на канализационните мрежи, а останалите населени места отпадъчните води се заустват
без пречистване.
Тук пак сме представили карта. Проблеми още има по отношение на канализационните
системи, които са амортизирани и води до системно запушване. Голяма част от
експлоатираната канализация е с малък диаметър под нормативно определения и т.н.
За да разработим този план до 2038 год. са направени редица прогнози които са
единни за всички 51 обособени територии. Методологията е обща която сме използвали,
съгласувано е с Министерството на околната среда и водите и съвсем без да Ви губя повече
от вниманието ще се концентрирам само върху инвестиции които сме предвидили в
съответните 3 периода, като искам да кажа, че инвестициите и изобщо Регионалния план
вече са проведени доста срещи и с В и К дружеството, кат бележките които са отправени към
нас в рамките на 7 страници, които Вие вече имате, те ще бъдат отразени във финалната
версия на Регионалния план. Към момента предвижданията за краткосрочната програма в
областта на водоснабдяването са следните: изграждане на пречиствателна станция,
реконструкция на главен довеждащ водопровод от пречиствателната станция до гр. Дупница,
реконструкция на главен водопровод от водоизточник Бистрица до пречиствателната станция,
изграждане на нов водоизточник, изграждане на нов довеждащ водопровод от новия
водоизточник Отовица до пречиствателната станция, изграждане на нов водоизточник
Джерман, реконструкция на главен водопровод от новия водоизточник до пречиствателната
станция, има реконструкция на множество резервоари, изграждане на нов главен водопровод
от един от резервоарите до Дупница и т.н. Предвижда се също и изграждане на SCADA
система, създаване на нови точки за измерване, въвеждане система за управление на
налягането, активен мониторинг и изграждане на пречиствателни съоръжения съгласно
изискванията на Наредба № 12 са повърхностни водоизточници. В средносрочния период
продължават с мерките свързани с реконструкция, а в дългосрочната програма се започва
реконструкция по 1% по етапно на цялата водоснабдителна система.
По отношение на канализационната система, извън интегрирания воден цикъл,
проекта за интегриран воден цикъл, който се изпълнява в момента се предвижда още
рехабилитация, обследване и конструкция на главни канализационни колектори. По два
отделни проекта в различните колектори са в различни проекти по отношение на Дупница. По
отношение на Бистрица рехабилитация на довеждащ колектор, Самораново рехабилитация на
довеждащ колектор до гр. Дупница, реконструкция на главни колектори, Яхиново изграждане
и реконструкция на главни колектори и т.н. В средносрочната програма се продължават
мерките от това естество, които са свързани с рехабилитация, реконструкция до изграждане
на канализационната мрежа в населените места които са обект на директивата.
Общите инвестиционни средства които са предвидени за целия период, възлизат с над
45 000 000. По отношение на краткосрочната програма това са около 109 000 000. За
средносрочни 32 и около 4 000 000 за дългосрочния период. Само искам да каже, понеже ние
до сега доста представяния сме представили, обикновено се задава въпрос за населените
места, които са под 2 хиляди жители. Съгласно изискванията на Министерството ние сме
определили средства които са на човек. За всеки един жител, който е в населено място под 2
хиляди жители сме предвидили средства, които са за водоснабдяване и за канализация, като
тези средства са на стойност 29 000 000 в областта на водоснабдяването, а за пречистване на
отпадъчните води са тридесет цяло и седем милиона за обособената територия.
Благодаря за вниманието. Аз не съм сама, с мен са колегите, които са по част
водоснабдяване и част канализация. Ако имате някакви въпроси ние ще сме тук, за да
отговаряме. Благодаря.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги. Заповядайте г-н Анин.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНИН – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми гости.
Имам следния въпрос към хората, които са изградили този Регионален генерален план.
В момента тече процедура за малки водноелектрически централи на съоръженията на В и К, а
тек в това никъде не беше включено. Как ще се отрази това върху целия този генерален план?
Това ми е въпроса. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Анин.
Може би някой от експертите ще се произнесе по темата.
ДОЦ.Д-Р АТ. ПАСКАЛЕВ – член от екипа разработил проекта:
Добър ден.
Уважаеми председател на ОбС,
Уважаеми Кмете,
Уважаеми колежки и колеги.
Когато има възможности за да се създаде ВЕЦ, където и да е трябва да бъде
насърчавано. Проблема е дали има екологична оценка за подобно нещо. Но що се отнася до
инфраструктурните обекти, които са предложени в този регионален генерален план няма
никакво значение, защото в момента инфраструктурата работи. Да кажем в дадено населено
място се водоснабдява по някакъв начин, но има пад, в който може да се използва за
получаване на електроенергия. Има си екологична оценка, която МОСВ разрешава или не
като се съобразява със здравни и екологични рискове.
Благодаря. Ако имате въпроси съм на Ваше разположение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Паскалев.
Имате думата колеги.
Заповядайте.
Г-Н МАРИО КИРИЛОВ - общ.съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмете,
Уважаеми общ.съветници.
Аз имам един такъв въпрос. Като разглеждах цялата програма кое ми направи
впечатление. Парите са доста над 100 милиона са. В следващото време гледам таблицата за
загубите от водопроводната мрежа. В момента са дадени около 68% загуби. 76 е 2010. 20122013 трябва да са по програма 68,6. Края 2038 г., когато трябва да приключи тоя период са
около 44%. За мен тия 44 % при тези толкова милиони лева са прекалено много. Има таблица
и накрая …
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Заповядайте.
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Д-Р ДОЧКА ВЕЛКОВА - член от екипа разработил проекта:
Поради краткото време, което имах не можах да го представя това нещо. За всички
обособени територии съгласно изискванията на министерството на загубите до 2038 г.ще
спаднат на 25 %, като това се отнася за населените места над 2 000 жители, за които ние
разработваме регионалния план. В таблицата 44% са за цялата обособена територия, т.е. с
малките населени места за които ние не предвиждаме инвестиции. За града Дупница това е
целта, която сме си поставили с инвестициите и за другите населени места, за които са във
водоснабдителната система. Тези, които не реконструираме съответно няма…..Нашето
задание е само за над 2 000 жители да работим.
/ въпрос от място /
Не това не е включено в инвестиционната програма. Това са само…според нас
необходимия ресурс за решаване на проблемите, но това не е включено в тези милиони, които
аз споменах по-рано. Това е само оценката на нужди на базата на човек.
/ г-н Кирилов – общ. съветник: Ако искаме да намалим загубите в населените места
трябва да търсим инвестиции?/
Точно така. ОП “ Околна среда” финансира агломерации над 2 000 жители.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Други въпроси?
Заповядайте г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмете,
Уважаеми колеги.
Аз имам едно питане към колектива изготвил програмата. Предвиждат ли се в
краткосрочните мерки реконструкция на съществуващите водохващания, включително
основното ЖК “Бистрица” р. Бистрица включително и достъп до самото водохващане, тъй
като знаеме, че в момента няма никакъв достъп? Предвиждат ли се мерки за осъществяване на
връзка между язовир Дяково и водоснабдителната мрежа, тъй като това е основният източник
на който ние разчитаме в случай на кризисен период?
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Д-Р ДОЧКА ВЕЛКОВА - член от екипа разработил проекта:
Ние така се сменяме,защото различни екипи са разработвали различните части. Затова
сега колегата ще отговори на този въпрос.
ИНЖ. ФИЛИП ПЕНЧЕВ - член от екипа разработил проекта:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общ.съветници.
По отношение на язовир Дяково в дългосрочен план е предвидено той да се изключи
от водоснабдителната система на гр. Дупница. За гр. Дупница е предвидено реконструкция на
водохващане “ Бистрица”, изграждане на нов водоизточник на р. Отовица с капацитет 200
л/сек. и по възможност изграждане на нов водоизточник на р.Джерман над Сапарева баня със
същия капацитет. При това положение язовир Дяково отпада.

10

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Реплика г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ. съветник:
Аз предполагам, че всички тук присъстващи са запознати, че ние …на нас
водоснабдяването се гарантира в кризисен период главно от язовир Дяково. Повърхностното
водоснабдяване от съществуващите и новите водоизточници не гарантира водоснабдяването
на гр. Дупница включително и останалия регион. Ако ние не осъществим мерки, които да ни
подсигурят връзката между язовир Дяково и водопреносната мрежа това означава, че ние не
решаваме основния въпрос на гр. Дупница.
Благодаря Ви.
ИНЖ. ФИЛИП ПЕНЧЕВ - член от екипа разработил проекта:
Проблемът е, че язовир Дяково си остава единственото решение за гр. Бобов дол на
Кюстендилска област. Ние сме разработили регионален генерален план за Дупница с цел да
изключим язовир Дяково от водоснабдителната система.
В регионалния генерален план е записано, че до изграждане на нов водоизточник на р.
Отовица гр. Дупница ще продължи да бъде водоснабдяван при аварийни ситуации от язовир
Дяково.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ако ми позволите. Изключително деликатен въпрос.Касае водоснабдяване на гр.
Дупница и това е тема, за която много хора в момента Ви слушат внимателно. Пояснете
коректно това нещо би станало факт, след като бъде решен проблема с алтернативно
захранване, нали така?
ИНЖ. ФИЛИП ПЕНЧЕВ - член от екипа разработил проекта:
Точно така. При изграждане на нов водоизточник би се преминало към вариант за
изключване на язовир Дяково.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пенчев.
Имате думата колеги за въпроси.
Заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Аз задавам следния въпрос. Възможно ли е все пак да остане като една байпасна
връзка, когато и ако новото водохващане ние не сме сигурни нали в какъв обем ще бъде…аз
съм чел внимателно данните. Те дават достатъчно основание да вярваме, че може би ще се
реши този проблем,но дали не може да се съчетаят нещата? Дали не се появяват тези въпроси,
тъй като ние приехме интегриран план за развитие на община Дупница. там сме засегнали
водния сектор, друг екип го е готвил. Този е по-генерален план. Дали…то не е проблем
разбрахме, че плана е отворен и може да се допълва, но дали и оттук нещо не възникват
некакви неуредици? Но аз ще настоявам и ако е възможно да не се изключва язовир Дяково от
водоснабдяването на Дупница. Знаеме проблемите на Дупница и на колегите от Бобов дол, но
тука нещата май трябва да се съчетаят.

11

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Заповядайте г-н Паскалев.
ДОЦ. Д-Р АТ. ПАСКАЛЕВ – член от екипа разработил проекта:
Уважаеми дами и господа.
То е присъщо на младите хора да се изсилят и 38 год. не знам аз може би няма да съм
тук може и да стане това превключване, но дотогава от Дяково не може да не се взема вода.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Е това беше важно.
ДОЦ. Д-Р АТ. ПАСКАЛЕВ – член от екипа разработил проекта:
И още нещо. Две неща трябва да знаете Първото Вие сте в правото си да напишете
такова задание за проектиране да има Дяково, да има реконструкция и еди какво си, когато
дойде време за пред инвестиционното проучване и то зависи само от Вас.
Второ на всеки 5 години този план се актуализира, пак зависи от Вас. Не зная дали
господина е доволен от това, което ще се прави …Господине, колектива е направил т.н
управление на водопотреблението и номер1 приоритет е водоснабдяване на населението.
Няма друго. Това е основата, за да се прави каквото и да е по проектиране на водоснабдяване.
И не може да излеземе от рамките на това нещо. А това, че да кажеме след като сме
балансирали, след като сме направили един математически модел, който да видиме откъде да
се вземе вода, как да бъде това нещо направено, кое е по-рационално, кое е по-икономически
изгодно и технически изгодно…нали от наша гледна точка експертна гледна точка е това,
което колегата го каза. Но докато се случи има много път да се измине в това отношение. И в
никакъв случай не може да си позволим в този генерален план да оставиме населението без
вода.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ. съветник:
Вероятно Вие ме разбирате, че нашето притеснение е, че без язовир Дяково ние в
момента, може би в дългосрочен план не решаваме проблемите с водоснабдяването на
Дупница. Изграждането на ново водохващане на Отовица евентуално би подобрило
водоснабдяването, но то не решава водоснабдяването. Затова въпросът ми беше дали
изключваме връзката язовир Дяково, която в случай на кризисни периоди да решава
проблемите на града или не?
ДОЦ. Д-Р АТ. ПАСКАЛЕВ – член от екипа разработил проекта:
Отговора е не.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ. съветник:
Това е достатъчно, за да успокои населението…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добре благодаря. Стана ясно на всички вече няколко пъти го повторихме…
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ. съветник:
На въпроса, който Вие не ми отговорихте предвиждате ли реконструкция на
съществуващите водохващания в момента включително основното на р. Бистрица и достъпа
до самото водохващане, тъй като в момента до водохващането на Бистрица нямаме дастъп.
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ДОЦ. Д-Р АТ. ПАСКАЛЕВ – член от екипа разработил проекта:
Колегата Ви отговори на този въпрос. Да реконструкция е предвидена.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
ИН ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Идеята на този регионален план е решаването на проблеми с водоснабдяването. Аз
усещам и г-н Шушков коректно задава въпрос. Може би отговора на младия господин малко
провокира така притеснение. Не обърнахме ли внимание, че говорим за намаляване на загуби
от 76 % до 25. Ако базата е 6 млн.м3 на вход направете сметка какъв ресурс от вода остава на
територията на община Дупница. Само загубите. Всичко останало алтернативните
водоизточници едва ли ще бъдат нужни. Идеята ни е на това извънредно заседание да
гласуваме генерално за прокарване на този план. Ние в движение каквото решим това ще
правим. Подтекста е важен. Подтекста е да решим проблема с водоснабдяването. Едва ли
някой от Вас има съмнение, че идеята е да се случи нещо друго. Аз поне не мисля, че не би
трябвало да има.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Има ли други въпроси? Ако няма преминаваме към гласуване.
Който е “за” приемане на този проект на докладна , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 198г, т. 4 и т. 5, във
връзка с чл. 198б, т. 3 и чл. 198и от Закона за водите, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 209
Общински съвет Дупница приема, Регионален генерален план за обособена
територия на “В и К – Дупница” ЕООД /приложение/.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за учредяване право на ползване върху
движими вещи – частна общинска собственост. / Вх. № 598/ 25.10.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Г-н Попниколов ще помоля за становището на икономическа комисия.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Колеги.
На свое заседание ПК по икономическа политика предлага да вземеме това решение,
както е предложено в проекта.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Попниколов.
Имате думата колеги.
Заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Да попитам за този тиган – обръщател – 5 308.80 лв. грешка ли е или по-голям съд?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Може би някой по-компетентен да обясни за какво става дума. Все пак да има яснота
по темата.
Заповядайте г-н Бучов.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ ОФД”:
Г-н Председател,
Г-н Кмете,
Уважаеми общ.съветници.
Докладната е продиктувана от това, че след ликвидирането на едното дружество
вещите станаха отново собственост на общината и сега с решение на ОбС ще бъдат дадени на
другото дружество “Ученическо столово хранене” с оглед дейността му. Вещите са такива,
каквито са били на предишното ликвидирано дружество.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Въпроса е дали няма грешка в цената.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир.дирекция “ ОФД”:
Те са така по балансова стойност. Така са заведени, заприходени в общината. Така че
няма нищо, няма драма тук.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Бучов.
Заповядайте да обясните все пак за тоя тиган.
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Г-Н РУМЕН БОРИСОВ – управител на”Ученически столове – Дупница”ЕООД:
Отговарям на този въпрос. Мисля непознато е за хора, които не работят в този бизнес
каква значи обръщателен тиган. Това е едно доста голямо съоръжение, в което се извършва
пържене на всякакви видове местни продукти, който се обръща със специални ръчки и е
много скъпо съоръжение и точно на тази цена е даден от “ Екотерм” на предишното
дружество със специален документ за дарение. Това му е крайната цена с ДДС.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Имате думата колеги.
Ако няма желаещи преминаваме към режим на гласуване.
Ще гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с
чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 41, ал.2, т.4 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 210
1. Общински съвет Дупница взема решение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване за срок от 10 /десет/ години на „Ученическо хранене – Дупница” ЕООД върху
следните движими вещи – частна общинска собственост:
 общо оборудване в стола на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” на стойност 14389.55 лв.
 оборудване в стола на ОУ „Неофит Рилски” на стойност 18353.05 лв.
 тиган-обръщател неръждаем, в стола на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница
на стойност 5308.80 лв.
 други движими вещи /чинии, купи, тигани, тенджери, тави, казани и др./ на стойност
8359.93 лв. с ДДС.
 общо оборудване на стойност 90405.90 лв., описано на стр. 3 от Справка-извлечение с
№ 08-09-485/23.10.2013 г. за вписани активи в баланса на Община Дупница, находящо
се в стола на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и подпише
всички необходими документи по учредяване на безвъзмездното право на ползване.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата четвърта точка е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Даване на съгласие на ликвидатора на „Ученически столове –
Дупница“ ЕООД /в ликвидация/ за прехвърляне на собственост върху 12 бр. касови апарати в
полза на „Ученическо хранене-Дупница“ЕООД. / Вх. № 612/ 31.10.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще помоля отново г-н Попниколов за становището на икономическа комисия.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Колеги.
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На свое заседание ПК по икономическа политика има положително становище
относно решението, тъй като това касае същия въпрос както говорехме в предишната
докладна.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Попниколов.
Имате думата колеги.
Няма желаещи ще гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, във връзка с т.7 от
Решение №134/28.06.2013г. на Общински съвет-Дупница, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 211
1.Общински съвет-Дупница, в качеството си едноличен собственик на капитала, дава
съгласие на ликвидатора на „Ученически столове – Дупница“ ЕООД /в ликвидация/ за
прехвърляне на собственост върху 12 бр. касови апарати DAISY eXpert 01 - KL в полза на
„Ученическо хранене-Дупница“ЕООД.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва пета точка последна от дневния ред. Тя е от мен относно Утвърждаване
състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет Дупница. / Вх. № 611/ 31.10.2013
г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Ще помоля г-н Пилев за становище на комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията предлага на общ.съветници да гласуват докладната.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме.
Който е “за” така предложения състав, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

25
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

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, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 212
1.Общински съвет Дупница, утвърждава актуализиран състав на Наблюдателната
комисия към Общински съвет, както следва:
1. Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС – Председател;
2. Клементина Стефанова Керкенекова – Пробационен инспектор в сектор
“Пробация”, гр. Дупница - член.
3. Райко Димков Марков – Инспектор СДВР в Затвора гр. Бобов дол – член;
4. Анета Николаева Саенкова – Главен експерт в Дирекция “Бюро по труда” Дупница
– член;
5. Васил Петров Томов – Главен експерт в отдел “Закрила на детето” при Дирекция
“Социално подпомагане” – Дупница – член;
6. Ценка Владимирова Стоянова – Ст. експерт “Секретар на МКБППМН” към Община
Дупница – секретар.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви колеги за участието в днешното извънредно заседание.
С това се изчерпа дневния ред.

Заседанието бе закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

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

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