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

......

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 29.03.2013 г. в Панорамната зала на Община Дупница се проведе ІІІ-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 31 общински съветници.
Отсъства Иво Янков и Иван Ибришимов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.09
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 31 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам ІІІ - то редовно заседание за 2013 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с Изх. № 201/22.03.2013 година.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дупница за 2012 г. /Вх.№
153/27.02.2013г./
2. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съветДупница, относно Молба на Аделина Славеева Иванова, от гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”, бл.
56, ет. 1, ап. 3, за опрощаване на публични вземания. /Вх.№ 163/12.03.2013г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на План за действие на Община Дупница за подкрепа на интеграционните
политики (2013-2014 г.). /Вх.№ 169/15.03.2013г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2012
г. /Вх.№ 172/18.03.2013г./
5. 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
– Централен градски площад “Свобода”. /Вх.№ 177/19.03.2013г./
6. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
/ВЕИ/ и биогорива за периода 2012 – 2020 година. /Вх.№ 178/19.03.2013г./
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7. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Дупница (2011 – 2015) за 2014 година. /Вх.№
179/20.03.2013г./
8. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на Таня Валериева
Филипова, живуща в гр. Дупница, ул. “Люляк” 25. /Вх.№ 180/20.03.2013г./
9. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на г-жа Райна Станкова
Доцина, живуща в с. Бистрица, община Дупница, ул. “Христо Ботев” № 11. /Вх.№
181/20.03.2013г./
10. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на г-жа
Евелина Спасова Гелева, законен представител на Никола Красимиров Сотиров, живущ в
гр.Дупница, ж.к. “Бистрица” бл. 82, вх. Б, ет. 1, ап. 25. /Вх.№ 182/20.03.2013г./
11. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на г-н
Валентин Димитров Николов, живущ в гр.Дупница, ул. „Горица” 4, вх. А, ет. 2, ап. 7. /Вх.№
183/20.03.2013г./
12. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.11.27, в
землището на село Бистрица, местност Каменития път, с площ 176 квадратни метра. /Вх.№
184/20.03.2013г./
13. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.142.3, в
землището на село Крайници, местност Овчарченски път, с площ 388 квадратни метра. /Вх.№
185/20.03.2013г./
14. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.11.30, в
землището на село Бистрица, местност Каменития път, с площ 213 квадратни метра. /Вх.№
186/20.03.2013г./
15. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.9.12, в
землището на село Бистрица, местност Божков рид, с площ 2 629 квадратни метра. /Вх.№
187/20.03.2013г./
16. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.121.57, в
землището на село Крайници, местност Таушаница, с площ 3 315 квадратни метра. /Вх.№
188/20.03.2013г./
17. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.115.11, в
землището на гр. Дупница, с площ 333 квадратни метра. /Вх.№ 189/20.03.2013г./
18. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.122.26, в
землището на гр. Дупница, местност Гурдево, с площ 4 505 квадратни метра. /Вх.№
190/20.03.2013г./
19. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект: “Корекция на
река Бистрица в гр. Дупница в участъка от км 0+823 до км 1+470, чрез изграждане на
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подпорна стена с дължина 390 м, дънни прагове и канализация на квартали 76 и 147 по
регулационния план на гр. Дупница. /Вх.№ 191/20.03.2013г./
20. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Решение за изработване на проект за Общ устройствен план на гр. Дупница,
придружено от задание по чл. 125 от ЗУТ. /Вх.№ 192/20.03.2013г./
21. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Дупница.
/Вх.№ 193/20.03.2013г./
22. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и физическо лице в поземлен имот с
идентификатор 56349.200.94 по кадастралната карта на с. Пиперево, Община Дупница.
/Вх.№ 194/21.03.2013г./
23. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за предварително съгласие за промяна на предназначението на
общински поземлени имоти, които се засягат от строителството на автомагистрала “Струма”
Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52. /Вх.№ 197/21.03.2013г./
24. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Допускане на изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за
улична регулация (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с
обхват: терен, представляващ паркинг, заключен между улична мрежа с о.т. 2187 – 2187”а” –
2187”б” – 2187”в” – 2187”г” (паркинг пред хотел “Рила”), кв. 62 по регулационния план на гр.
Дупница, одобрен със Заповед № 338/04.04.2003 год. на Кмета на Община Дупница (част от
поземлен имот с идентификатор 68789.17.56 по Кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК). /Вх.№ 198/21.03.2013г./
25. Докладна записка от Илиянка Димитрова Пилева – общински съветник, относно
Отдаване под наем на общински нежилищен имот на юридическо лице с нестопанска цел.
/Вх.№ 200/22.03.2013г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В началото е постъпило Заявление ще кажа от г-жа Илиянка Пилева, с което изтегля
докладна с вх. № 200/22.03.2013 г., както и 4 извънредни докладни съответно с входящи
номера 214/26.03.2013 г., 216/26.03.2013 г., 219/27.03.2013 г. и 228/28.03.2013 г.
Така дневния ред, ако бъдат приети тези извънредни докладни и оттеглянето ще стане
с 28 точки. Заповядайте.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
Вие прочетохте заявлението, относно оттегляне на докладна, която касае отдаване на
общинско помещение на Шахматен клуб “Марек Юнион Ивкони”. Аз моля г-жа Пилева, ако
има основателни мотиви да каже защо го оттегля…………
/Д-р Попниколов-общ. съветник: Не може да каже. Научи си Правилника./
……и ще кажа следното. Когато става на въпрос за европейско финансиране и
европейски пари да влизат в общината, мисля че ОбС се доказали, че сме “за”. Нека се
абстрахираме от предизборни послания, заявки. Това е моя мотив. Лично аз ако докладната
остане във вида в дневния ред ще гласувам “за” нея, независимо за какво става въпрос и кое
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име стои зад Шахматния клуб. Нали говорим всички за развитие на спорта, имаме
приоритети. За това нека и г-жа Пилева ако има основателни мотиви да каже защо.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Правилника е правилник. Аз не възразявам нека г-жа Пилева да каже защо е внесена и
защо я оттегля. Няма никакъв проблем.
Г-ЖА ИЛИЯНКА ПИЛЕВА – общ. съветник:
При внасянето на докладната и аз изхождах първоначално по същата презумпция, че е
по европейски проект, но при по-подробно разглеждане желая да бъде пояснено повече по
тази докладна, повече неща и за това я оттеглих.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Пилева. Който е “за” така предложените допълнителни точки като
извънредни 4 да бъдат приети и оттеглената докладна с вх. № 200/22.03.2013 г., моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
1
няма

Приема се и Дневния ред.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преди да преминем към дневния ред ще дам думата на г-н Чимев да отговори на 2
питания постъпили, съответно от Станислав Павлов и Иван Ибришимов. Имате думата г-н
Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Ако трябва да сме коректни за получаване на отговора е необходимо три дневен срок
преди внасяне, но имайки предвид, че желанието на общинските съветници явно е в този
момент да получат отговор, ще дам думат на колегата зам. кмет Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Аз мисля, че е редно………Аз ли да прочета Вашите въпроси г-н Павлов или Вие ще
ги изчетете с г-н Ибришимов? Ако искате задайте ги, за да знаят все пак общ. съветници
какви са въпросите и след което аз ще Ви отговоря първо устно, за да удовлетворим интереса,
а в понеделник ще Ви предоставим и писмена информация.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми колеги.
/Чете питането с вх. № 221/27.03.2013 г., приложено към Протокола/
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Другото питане с вх. № 222/27.03.2013 г. е идентично само, че се касае за ОП “Околна
среда”
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Георгиев, имате думата.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Ще се опитам да бъда максимално кратък, въпреки, че информацията е доста обемна
която г-н Павлов и г-н Ибришимов изискват от нас.
Започвам с ОП “Околна среда”. В периода 12.01.2009 – 12.05.2011 г. община Дупница
е реализирала проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за
“Реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Дупница”, на стойност 1 547 396,90 лв., от
които 1 543 400 лв. безвъзмездна финансова помощ 3 996,90 лв. са платени от общинския
бюджет. Техническата помощ е възложена и изпълнена от консорциум “ХПК ИНТЕЛ
АДВАЙЗ”, към който всичко е разплатено. Към настоящия момент общината няма сключени
други договори за финансиране и проекти от ОП “Околна среда”.
Съгласно получено писмо от Управляващият орган в резултат на кандидатстване с
проект за “Реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателна станция за отпадни
води гр. Дупница и доизграждане на канализационната мрежа”, предстои сключване на
договор на стойност 37 123 487 лв., от които 1 280 760 лв. е съфинансиране от общинския
бюджет и 35 842 727 лв. от оперативната програма.
Тъй като това е най-големия проект, европейски проект, който вероятно ще
реализираме в рамките на този програмен период, искам само още няколко думи да кажа, тъй
като във вторник имах среща с новия Министър на Околната среда и водите г-н Попов.
Инструкциите бяха, че ние следва да проведем тръжните си процедури за избор на основния
изпълнител плюс изпълнителя по надзор, управление на проекта и публичност и в зависимост
от това кога ще имаме вече тези сключени договори ще се реши дали финансирането да бъде
в рамките на този или на следващия програмен период, но при всички положения проекта ще
бъде реализиран, договора ще бъде подписан след избора на изпълнители. Така, че ние в
момента преглеждаме тръжните процедури и започваме реализацията на този проект.
По “Околна среда” за съжаление това са проектите. Имаме възможност да се
кандидатства по още две мерки. Тези възможности за съжаление не са реализирани към
момента. Едната е била ………… ОП “Околна среда” принципно е малка програма. Тя има
общо взето 3 или 4 мерки в нея. Кандидатствано е от старото управление с проект за
насърчаване на биоразнообразието, който е бил отхвърлен и другия проект, който както
знаете се опитваме да се включим в последния момент е проекта по мярката, която е свързана
с управлението на отпадъците за Център за не опасни битови отпадъци регион Дупница.
Това е евентуално следващия проект по който бихме могли да кандидатстваме по ОП
“Околна среда” и с това възможностите се изчерпват.
Списъка по ОП “Регионално развитие” е доста по-дълъг. Започвам да чета един по
един проектите които сме реализирали вече или предстоят да бъдат реализирани. В началото
само ще кажа, че с встъпването на длъжност на г-н Чимев и ние като част от неговия екип,
имаше доста проекти по които беше кандидатствано, но нямаше нито един завършен по ОП
“Регионално развитие”. Сега вече имаме 3 напълно завършени проекта, като другите ще бъдат
докарани до успешен край в близките месеци, максимум 1 година. Така, започвам поред.
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за
деца в риск - "Изграждане на ЦНСТ в община Дупница". Сключен е договор към момента за
изготвяне на тръжни документи за избор на изпълнител в рамките на 14 400 лв., като самия
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избор на изпълнител в момента тече тръжната процедура. Мисля, че след около 20 дена ще
имаме избран изпълнител на проекта. Така, че той вече е в напреднала фаза.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Може ли извинявай г-н Георгиев стойностите на различните проекти да обявите.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Стойността на този проект. Значи понеже нямаме избран изпълнител, близо около
600 000 лв. е цялата стойност, обаче тя естествено може да падне. Продължаваме натам.
Дом за …….., това са социалните жилища. Там също предстои избор на изпълнител –
4 905 000 лв. е стойността на проекта. Проект, който се надяваме, че също ще бъде изпълнен
успешно. На трети проект "Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица".
Проекта е на стойност малко над 813 000 лв. Всички знаете, че в момента се изпълнява,
работи се 16 април е срока за приключването на проекта.
Следващ проект е "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие", "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница". Проекта е
за малко под 500 000 лв., в момента се изпълнява. Крайния срок за да имаме Интегриран план
за градско възстановяване и развитие е месец септември тази година.
Подкрепа за развитие на регионалния туристически маркетинг и дестинациите. Този
договор беше сключен преди около месец и половина, беше разработен изцяло в мандата на гн Чимев. Проекта е на стойност 490 763 лв.
Следващия проект по “Регионално развитие” е „Реконструкция и рехабилитация на
извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница”. Проект, който е бил
завършен през 2011 г. Стойността му е била 4 972 000 лв.
Бяхме уведомени преди няколко дена, че сме одобрени по още един проект по
“Регионално развитие”. Това е Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в
община Дупница „Фестивал на театралното и филмово изкуство – Невена Коканова”. Това е
така изключително интересен проект на стойност 510 888 лв.
Следващ проект е "Укрепване на свлачища в с. Червен брег, Община Дупница" за
638 740 лв. Както знаете проекта е завършен, свлачището е укрепено в частта му която касае
проекта.
"Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница" –
проект на стойност 3 085 000 лв., също както знаете е приключен проект.
“Да посрещнем предизвикателствата на новия свят”, това са ремонта на 7-те училища
и детски градини заедно с мерките за енергийна ефективност. Проекта беше на стойност
5 487 808 лв. и той също е отчетен и приключен.
Това са всъщност проектите по “Регионално развитие”. За да дам едно обобщение,
общината се възползва почти по всички мерки по “Регионално развитие”, както бяха
предоставени с два пропуска. За съжаление както знаете прословутия проект, който
предишното ръководство закъсня да го внесе с 15 минути. Ставаше въпрос за културно
исторически иновации. Това предвиждаше ремонт на Младежкия дом, консервация на
средновековната крепост около Кръста. За съжаление това е едната мярка която не можехме,
не сме кандидатствали и другата пак по вина на предишното общинско ръководство за
съжаление, общинската болница не била включена в мерките, които са предоставяли
възможност за ремонт. Общинското ръководство е трябвало да мотивира това, че общинската
болница е трябвало да бъде включена в този проект. Това са двете мерки единствено по които
за съжаление по “Регионално развитие” не успяхме в този програмен период да
кандидатстваме.
Последната информация, която набързо ще Ви дам, тъй като питате за санкциите,
които са ни били наложени. Имаме всъщност две санкции. И двете са за съжаление по вина на
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предишното общинско ръководство. Сегашното общинско ръководство не е санкционирано
от Оперативните програми. Първата сериозна санкция е по проект “Да посрещнем
предизвикателствата на новия свят”, енергийна ефективност и вътрешни ремонти на 3
училища и 3 детски градини и 1 детска ясла на територията на гр. Дупница. С писмо МРРБ ни
уведомява за налагане на финансова корекция в размер на 321 646,11 лв. с ДДС,
представляващи 10% от стойността на сключения договор за изпълнение на
енергоспестяващите мерки. Знаете, че първия етап по този проект беше реализиран преди
2011 г. Какви са причините за санкцията? Според тръжната документация се изисква
участника да има приходи за последните 3 години не по-малко от 10 000 000 лв. от които поне
70% следва да са от строителство на обекти съответстващи на предмета на поръчката.
Записано е, че когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическа лице
изискванията се отнасят до всяко лице включено в обединението. Това е една наистина
очевидно манипулирана процедура, която въпреки желанието ни не можахме да
предотвратим тази корекция. Освен това показанията към участниците са изброени
документите, които следва да се съдържат в офертите на участниците като е поставено
изискването, че когато участник в процедурата е обединение което не е юридическо лице,
посочените документи се представят от всяко физическо и юридическо лице включено в
обединението. Мисля, че всеки който се е сблъсквал със Закона за обществените поръчки е на
ясно, че това са абсолютно недопустими условия, които би трябвало да се включват в
условията. И приключвам.
Втората корекция за съжаление е доста тежка, която ни е наложена е също по един
проект, който е извършен от предишното общинско ръководство. Става въпрос за “
Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от общинска пътна мрежа”.
Полученото писмо от МРРБ за налагане на финансова корекция е в размер на 491 880 лв. с
ДДС, представляващи 10% от стойността на квалифицираните разходи по договор
Инженеринг, изготвяне на работен проект за изпълнение реконструкция и рехабилитация на
извън регулационни участъци от общински пътища Дупница-Бистрица, Дупница-Яхиново,
Дяково-Кременик и Дупница-Баланово. Финансовата корекция е наложена в следствие на
наличие на дискриминационни условия в документацията за обществена поръчка, а именно
обявлението за обществена поръчка, технически възможности, включва технически
възможности и квалификация от указанията за изискване към участниците е поставено
следното изискване – да плащат дължимите осигуровки в качеството на работодател, но не
по-малко от 100 работника назначени на трудови договори. Същото нещо което е абсолютно
недопустимо за съжаление общинското ръководство освен на г-н Янев и г-н Тодоров, освен
около петнадесетте милиона просрочени задължения ни завещава и 1 милион лева корекции,
което искам наистина ясно да го знаете, за да сме на ясно защо понякога европроектите които
реализираме, които така са единствения шанс за сериозни инвестиции в Дупница, срещат
някои непреодолими спънки.
Благодаря Ви за вниманието. Ще бъда по-изчерпателен в писмения отговор г-н
Павлов, който ще Ви предоставя.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Георгиев.
Уважаеми колеги, ще Ви помоля да гласуваме целия Дневен ред с така приетите
извънредни докладни и отпадналата с № 200 от г-жа Пилева.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

30
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

1
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дупница за 2012 г. /Вх.№
153/27.02.2013г./
2.Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съветДупница, относно Молба на Аделина Славеева Иванова, от гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”,
бл. 56, ет. 1, ап. 3, за опрощаване на публични вземания. /Вх.№ 163/12.03.2013г./
3.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на План за действие на Община Дупница за подкрепа на интеграционните
политики (2013-2014 г.). /Вх.№ 169/15.03.2013г./
4.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за
2012 г. /Вх.№ 172/18.03.2013г./
5.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 – Централен градски площад “Свобода”. /Вх.№ 177/19.03.2013г./
6.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
/ВЕИ/ и биогорива за периода 2012 – 2020 година. /Вх.№ 178/19.03.2013г./
7.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Дупница (2011 – 2015) за 2014 година. /Вх.№
179/20.03.2013г./
8.Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на Таня Валериева
Филипова, живуща в гр. Дупница, ул. “Люляк” 25. /Вх.№ 180/20.03.2013г./
9.Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на г-жа Райна
Станкова Доцина, живуща в с. Бистрица, община Дупница, ул. “Христо Ботев” № 11. /Вх.№
181/20.03.2013г./
10. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на г-жа
Евелина Спасова Гелева, законен представител на Никола Красимиров Сотиров, живущ в
гр.Дупница, ж.к. “Бистрица” бл. 82, вх. Б, ет. 1, ап. 25. /Вх.№ 182/20.03.2013г./
11. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане
на еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на г-н
Валентин Димитров Николов, живущ в гр.Дупница, ул. „Горица” 4, вх. А, ет. 2, ап. 7. /Вх.№
183/20.03.2013г./
12. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.11.27, в
землището на село Бистрица, местност Каменития път, с площ 176 квадратни метра. /Вх.№
184/20.03.2013г./
13. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.142.3, в
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землището на село Крайници, местност Овчарченски път, с площ 388 квадратни метра.
/Вх.№ 185/20.03.2013г./
14. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.11.30, в
землището на село Бистрица, местност Каменития път, с площ 213 квадратни метра. /Вх.№
186/20.03.2013г./
15. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.9.12, в
землището на село Бистрица, местност Божков рид, с площ 2 629 квадратни метра. /Вх.№
187/20.03.2013г./
16. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.121.57, в
землището на село Крайници, местност Таушаница, с площ 3 315 квадратни метра. /Вх.№
188/20.03.2013г./
17. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.115.11, в
землището на гр. Дупница, с площ 333 квадратни метра. /Вх.№ 189/20.03.2013г./
18. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.122.26, в
землището на гр. Дупница, местност Гурдево, с площ 4 505 квадратни метра. /Вх.№
190/20.03.2013г./
19. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на обект: “Корекция на
река Бистрица в гр. Дупница в участъка от км 0+823 до км 1+470, чрез изграждане на
подпорна стена с дължина 390 м, дънни прагове и канализация на квартали 76 и 147 по
регулационния план на гр. Дупница. /Вх.№ 191/20.03.2013г./
20. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Решение за изработване на проект за Общ устройствен план на гр. Дупница,
придружено от задание по чл. 125 от ЗУТ. /Вх.№ 192/20.03.2013г./
21. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Дупница.
/Вх.№ 193/20.03.2013г./
22. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и физическо лице в поземлен имот
с идентификатор 56349.200.94 по кадастралната карта на с. Пиперево, Община Дупница.
/Вх.№ 194/21.03.2013г./
23. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за предварително съгласие за промяна на предназначението на
общински поземлени имоти, които се засягат от строителството на автомагистрала
“Струма” Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52.
/Вх.№
197/21.03.2013г./
24. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Допускане на изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за
улична регулация (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
с обхват: терен, представляващ паркинг, заключен между улична мрежа с о.т. 2187 –
2187”а” – 2187”б” – 2187”в” – 2187”г” (паркинг пред хотел “Рила”), кв. 62 по регулационния
план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 338/04.04.2003 год. на Кмета на Община
Дупница (част от поземлен имот с идентификатор 68789.17.56 по Кадастралната карта на гр.
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Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК).
/Вх.№
198/21.03.2013г./
25. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 по приоритетни оси 1,
4, 5 и 6: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда,
насърчаващ включването; Подобряване достъпа до образование и обучение; Социално
включване и насърчаване на социалната икономика; Повишаване ефективността на
институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001-1/4/5/6.0.01 “ИНТЕГРА” и сключване на
споразумение за сътрудничество. /Вх.№ 214/26.03.2013г./
26. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Изменение на т. 4 от Решение № 116/21.09.2012 г., взето по Протокол № 12/21.09.2012 г. на
Общински съвет Дупница. /Вх.№ 216/26.03.2013г./
27. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна
общинска собственост за нуждите на читалище. /Вх.№ 219/27.03.2013г./
28. Докладна записка от Иван Шопов – общински съветник, относно Одобряване
разпределението на средствата, определени в бюджета на Община Дупница за 2013г. за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. /Вх.№ 228/28.03.2013г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка първа от дневния ред е докладна записка с вх.№ 153/27.02.2013г. от инж. Чимев,
относно Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дупница за 2012 г.
Имате проекта и предлагам да не четем решенията, всички разполагате с тях. Ще дам
думата на г-н Владимиров за становището на икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател. Икономическата комисия с мъка успя да се събере
снощи да разгледа дневния ред. Да, да така е, защото присъствието на някои членове от
икономическата комисия вече не представлява някакъв интерес.
Запознахме се с отчета. Имаме една допълнителна корекция, която трябва да се
направи, но тъй като има една докладна внесена във връзка със спортните дейности, нямаме
други възражения. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Имате думата колеги за изказвания. Заповядайте г-н Анин.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНИН – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги общински съветници.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол на публичния
сектор, кмета на общината носи отговорност за финансовото управление и контрол и
спазване принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност на
общината. При последното обсъждане на докладната по приемане на бюджет 2013 год. сме
свидетели на процедурни нарушения и пропуски във формалното изпълнение на
нормативно определени задължения. Това е Наредбата, условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Дупница, която се изпълнява
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задължително заедно със законите, а именно чл. 52 от същата наредба приета от ОбС на гр.
Дупница гласи: “Приемането на бюджета за плановата година се извършва след приемане
на отчета на бюджета за предходната година”. Друго да кажа е че е нарушен и чл. 11, ал. 1
от Закона за общинския бюджет и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, който гласи: “Проектът на общинския
бюджет се внася от кмета на общината с докладна записка и проект на решение на
общинския съвет в срок до 30 дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година”. Закона е обнародван в ДВ бр. 102 от 21.12.2012
г. или проекто бюджета е трябвало да бъде внесен до 21.01.2013 г., за което сме сезирали
общинска администрация за тези нарушения, областна общинска администрация. Вероятно
ще сезираме и Сметната палата за тези………
Друго което искам да кажа по този отчет за бюджета е че не мога да приема отчет,
който е изпълнен само 67% от приходната част и 3,5% от продажби. Знаем всички, че
бюджета се формира, разходите на бюджета се формират спрямо приходите. При така
постъпилите приходи в общината не могат да се изпълнят другите плащания, като за
социални дейности, спорт и малки населени места. За това аз няма да подкрепя отчета на
бюджета за тази 2012 година.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Анин. Имате думата колеги. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници.
Освен в комисията по икономическа дейност, отчета за бюджета беше разгледан и в
нашата комисия. Той породи доста дебати. Имахме въпроси на които гл. финансист г-н
Петров отговори. Общата констатация на комисията е, че общинското ръководство е
положило доста усилия, за да може да стопи негативите които беше наследило от предишното
ръководство и да стабилизира финансово общината. Не може обаче да не ни тревожи и факта,
че въпреки това все още има големи задължения към банки, към фирми, които трябва да се
положат още доста усилия, за да бъдат и те преодоляни. Комисията намира резерви в
дейности като “Ученически столове”, като разплитане на възела МРРБ, НАП, община и т.н.,
там където се крият огромни задължения, които тежат на общината. Общото мнение обаче на
комисията е, че отчета за бюджета трябва да бъде приет.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря.
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
Аз имам конкретен въпрос и той е свързан със следното. С три писма през месец
април, месец юни и месец декември Министерство на финансите отпуска общо 4 500 000 лв.
допълнително средства за разплащане на просрочени задължения за капиталови разходи на
общината. Моя въпрос към г-н Чимев е кои обекти от капиталовия списък са разплатени през
2012 г. и кои остават за разплащане? С една дума къде са отишли тези 4 милиона и половина?
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов. Г–н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
За по-пълна информация, г-н Петров, заповядайте.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Уважаеми дами и господа общински съветници. Относно капиталовите разходи има
приложена подробна справка към отчета, къде са похарчени парите, като от тях остатъка е
посочен в новия проект 1 200 000 лв., който е преходния остатък. Те не са разплатени и
предстои разплащането през тази година. Но справката е там и са избрани поименно всичките
обекти.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Петров. Други желаещи има ли? Колеги, ще Ви помоля за по-голяма
активност. Все пак говорим за година в която намалихме общинския дълг с повече от
7 000 000 лв. Така че вероятно би следвало да представлява интерес и за Вас и за
избирателите Ви и ни, какво точно се е случило. Моля Ви за по-голяма активност. Важна
точка обсъждаме.
Ако няма желаещи минаваме към гласуване.
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. Иван Тодоров Ибришимов
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

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

12

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

за
за
за
против

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

23
8
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 9 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на Наредбата
на общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и ЗОС, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 45
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Дупница за
2012 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи – съгласно
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5, както следва:
1.1.По приходите общо 24 458 069 лв.
1.2.По разходите общо 24 458 069 лв.
1.3.В това число, налично салдо по сметки 78 212 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2012 г., в общ размер на 3 725 517 лв.,
в това число по проекти 1 231 353 лв., разпределени по разходен § 51-00 1 393 042 лв. и
разходен § 52-00 2 332 475 лв., съгласно Приложение № 6.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г.,
съгласно Приложение № 5 и № 7.
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 г. съгласно
Приложение № 8.
5. Приема за информация протокола от публично обсъждане на отчета на
изпълнението на общинския бюджет за 2012 г., Приложение № 9.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка от дневния ред е докладна записка от мен с вх. № 163/12.03.2013г.,
относно Молба на Аделина Славеева Иванова, от гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”, бл. 56, ет. 1,
ап. 3, за опрощаване на публични вземания.
Няма да чета, имате го проекта за решение. Ще помоля г-н Владимиров за
становището на икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря. Становището на икономическата комисия е положително. Това все пак е
решение което идва от Президентството.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров. Имате думата колеги.
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Ако няма желаещи, ще гласуваме с вдигане на ръка. Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал.1 от
Указ № 2773/1980 г. и предвид разпоредбата на чл. 98, т. 12 от Конституцията на
Република България, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 46
1. Общински съвет – Дупница изразява мнение да се опрости дълга на Аделина
Славеева Иванова, от гр. Дупница, ж.к. ”Бистрица” бл. 56, ет. 1, ап. 3, възникнал от
невнесени здравни осигуровки, в размер на главница 260 лв. и лихва 68.76 лв.
2. Общински съвет – Дупница задължава Председателя на Общински съвет –
Дупница да окомплектова и изпрати преписката до Президента на Република България,
съобразно правомощията му по чл.98, т. 12 от Конституцията на Република България
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка е докладна записка от инж. Чимев с вх.№ 169/15.03.2013г., относно
Приемане на План за действие на Община Дупница за подкрепа на интеграционните
политики (2013-2014 г.).
Ще помоля отново г-н Владимиров за становището на икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря. Становището на икономическата комисия е положително за приемане на
предложения План за действие на общината за подкрепа на интеграционните политики.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Благодаря Ви. Становището на комисията по здравеопазване, социални политики и
етнически въпроси е също позитивно, след един креативен спор и дискусия по въпросната
докладна записка. Комисията предлага да се приеме.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата колеги.
Заповядайте г-жо Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря.
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Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
Според мен текста на тази докладна съдържа много позитивни неща, но които за мен
обаче голяма част от тях изобщо няма да могат да се случат. Аз не вземам думата за това за
да обсъждам самата докладна. Сама по себе си тя е добра като текст и дано всичко което е
заложено тук да намери своето разрешение и въвеждане на заложените политики. Искам да
направя една корекция.
В “Цели”, това може би е приоритет 2 “Здравеопазване” – намаляване на
бременността. Така казано бременността не може да се намали. Тя винаги е 9 месеца, или
поне винаги. Така, че Ви моля тази корекция “бременностите” или “бременност” по
принцип, а не “бременността”. Просто ние си залагаме невъзможни неща в този текст. Моля
Ви за корекция наистина, защото е смешно. Това успях да намеря и може би око още бях се
разровила щях да намеря други такива куриози. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова. Други желаещи има ли?
Ако няма желаещи, който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 47
1. Общински съвет – Дупница приема План за действие на Община Дупница за
подкрепа на интеграционните политики (2013-2014 г.)
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Приемане
на Годишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2012 г. с вх.№
172/18.03.2013г.
Ще помоля за становищата на икономическа и комисията по образование.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря. Това е един актуален проблем, който трябва да се решава по някакъв начин.
Икономическата комисия нямаме някакви възражения и предлагаме да се приеме.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Шопов.
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Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Колеги, и нашата комисия счита, че отчета е пълен и може да бъде приет.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Шопов. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Който е “за” приемане на този доклад, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 48
1. Общински съвет Дупница приема Годишния отчет за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
Община Дупница за 2012 г.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Пета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – Централен
градски площад “Свобода” с вх.№ 177/19.03.2013г.
Имате проекта на решение. Ще дам думата последователно на г-н Владимиров и г-н
Пилев за становищата, съответно на икономическа и ТСУ комисии.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. По тази докладна икономическата комисия е с отрицателно
решение и казваме защо. Преди може би една година ние говорихме и мисля, че остана само
устно предложение, което не се документира, че в централната градска част трябва гл.
архитект да направи схема, съответно разпределение на тези части които ще се отдават под
наем или които съществуват. Същевременно тогава поставихме условие, че тези на които
изтичат договорите не трябва да се подновяват. Такава схема, такова предложение до сега
нямаме и за това ние сме “против” приемането на такова решение. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Нашата комисия има малко по-различно становище. Това което касае складовото
помещение към сладоледения павилион е едно изискване на Агенцията по храните за
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помещение в което да се заключва машината през времето когато не работи и за това ние сме
съгласни да се отдаде тези квадрат и половина, да се дадат към този павилион.
По отношение на другия павилион, действително колегите изразиха отрицателно
становище, точно за това което говори и икономическата комисия. Един по един както
изтичат договорите да бъдат ликвидирани тези павилиони по всеобщо мнение на
неподходящо място. В един разговор обаче в неформална среща преди започването на сесията
с колеги от комисията и с други съветници стигнахме до може би едно компромисно
решение, което би могло да се приеме, а това е вместо за 10 години да отдадем това място под
наем за едногодишен срок, така че този период да се изравни с периода когато изтичат
договорите на другите къщи и едновременно да се вземе едно общо решение. За това
предложението е вместо за 10 години, това петно да се отдаде за 1 година.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Г-н Пилев ме изпревари. Аз също исках да Ви предложа там където е
записано т. 2.1. и т. 2.2. - за срок от десет години да бъде променен на срок за една година.
Имайки предвид, че всички ползватели в момента на тези обекти срока който изтичат
договорите е май следващата година. Мисля, че е по-разумно предложение да ги уеднаквим и
тогава както реши ОбС така да процедирам. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Още едно кратко допълнение. Искам да Ви кажа, че тези павилиони и тези места се
отдават действително по утвърдена схема. Това не е самоволно решение. Такава схема
съществува и тя не е променена. Въпросната инициатива е ако трябва и има решение да се
промени схемата, но павилионите са отдавани по точно определени и приета на Експертен
съвет схема.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Имате думата колеги.
Първо ще гласуваме в т. 2.1. и т. 2.2. на проекто решението, последното изречение на
последния ред - за срок от десет години да стане за срок от една година.
Който е “за” тази промяна, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
7

Приема се предложението.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладната по същество. Да, г-н Попов прави една забележка в
основанията. На основание гореизложеното и чл. 21, ал.1, т.8 и т. 12 също за протокола да
бъде добавено.
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. Иван Тодоров Ибришимов
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

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

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

25
4
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.14, ал.7 от Закона
за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008
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год., последно доп. с Решение № 170/21.12.2012 год. на Общински съвет Дупница/, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 49
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2013 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следните имоти:
- терен с площ от 2.75 кв.м – допълнителна площ към павилион № 7, находящ се в гр.
Дупница, част от парцел І – Централен градски площад “Свобода”, кв. 62.
- терен с площ от 6.25 кв.м, находящ се в гр. Дупница, част от парцел І – Централен
градски площад “Свобода”, кв. 62.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижими имоти, представляващи 2 броя терени, както
следва:
2.1. терен с площ от 2.75 кв.м – допълнителна площ към павилион № 7, находящ се в
гр. Дупница, част от парцел І – Централен градски площад “Свобода”, кв. 62, с
идентификатор 68789.17.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Дупница /съгласно план – схема № 419/16.05.2006 г., презаверена на 15.12.2012 г./, публична
общинска собственост по АОС № 247/19.11.1998 г. за срок от една година при следните
условия:
2.1.1. имотът се отдава само по предназначение – за складово помещение;
2.1.2. начална наемна цена – 10.45 лв. /десет лева и четиридесет и пет ст./ месечно;
2.1.3. депозит – 2.09 лв. /два лева и девет ст./;
2.2. терен с площ от 6.25 кв.м, находящ се в гр. Дупница, част от парцел І –
Централен градски площад “Свобода”, кв. 62, с идентификатор 68789.17.56 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Дупница /съгласно план – схема № 338/08.06.2012 г.,
презаверена на 12.02.2013 г./, публична общинска собственост по АОС № 247/19.11.1998 г.
за срок от една година при следните условия:
2.2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект;
2.2.2. начална наемна цена – 23.75 лв. /двадесет и три лева и седемдесет и пет ст./
месечно;
2.2.3. депозит – 4.75 лв. /четири лева и седемдесет и пет ст./;
3. Условията на конкурсите, 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 процедурите и сключи
договори за наем със спечелилите участници.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шеста точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев с вх.№
178/19.03.2013г., относно Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2012 – 2020 година.
Ще помоля г-н Владимиров за становището на икономическа комисия.
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Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Първия въпрос, който възникна в комисията е какво налага
приемането на такава Програма? Просто тази Програма, която е предложена за приемане, аз
не виждам никаква конкретика която да е свързана с нашата община. По принцип комисията е
с отрицателно становище, но и не знаем за какво ни е необходима да се приеме такава
Програма. Ако трябва само да изпълняваме някакви разпоредби, някакви наредби без да има
никакъв ефект, за какво го правим. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Само за становището и на ТСУ комисията и ще Ви дам
думата г-н Милошев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
В нашата комисия също имаше доста противоположни мнения от пълно отрицание до
забележки към Програмата. Колегите решиха в зала да изкажат своето мнение, но всеобщо е
решението, че такава Програма след като се изисква по законов ред да има е редно да се
приеме и общината да притежава такава Програма. До колкото разбрах и съставителя на
Програмата е тука, ако може да даде известни разяснения, за да стане по-ясно за какво става
въпрос.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Г-н Милошев.
Г-Н ЧАВДАР МИЛОШЕВ – общ. съветник:
Аз ще бъда максимално кратък.
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници.
Програмата за насърчаване и използването на енергия от възобновяеми енергийни
източници е пряко зависима от Закона за използването и производството на енергията от
ВЕИ. Тя е пък пряко следствие от така наречената директива 2009, издадена от Европейският
парламент според която до 2020 година в Европейския съюз общата произведена брутна
енергия от ВЕИ трябва да бъде за Европейския съюз 20%, квотата за България е 16%, а за
транспорта в България 10% от биогорива и други възобновяеми източници и целта на този
Закон за използване на енергията е много важна, защото първо това е за опазване на околната
среда от вредни парникови емисии, така наречения парников ефект, а също така и намаляване
на вноса на енерго вносители, особено за България. Ще спомена, това са въглища за някои от
ТЕЦ-овете, нефт и газ също. Да очакваме, че може би в Черно море ще бъде открито
находище от газ, според експерти. Казват, че цената на газта ще бъде с 30% по-ниска на
българския пазар.
Друго важно нещо във връзка с този Закон е, че става либерализация на пазара за
енергия, създава се конкурентно способност. Също така има и икономически растеж, защото
се очаква около 250 000 нови работни места да бъдат открити до края 2020 година за
България, което неминуемо ще доведе и до повишаване жизнения стандарт на хората.
Не напразно в Германия само за последните няколко години бяха направили 26
милярда инвестиции за нови ВЕИ. Закона за енергията и използването и от ВЕИ, задължава
общините, задължава общинските съвети да правят краткосрочни и дългосрочни програми за
произвеждане на енергия от ВЕИ и за това аз имам едно конкретно предложение в
краткосрочен план. Да бъдат монтирани слънчеви колектори или панели на всички детски
градини и ясли, където се очаква от този монтаж да има икономия на минимум 600 мегават
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часа годишно, а също така да бъде извършена и газификация на общинския сграден фонд,
който също ще доведе до огромна икономия на над 6 000 мегават часа енергия, спестени
1 900 тона въглероден двуокис, вредни емисии и краен резултат икономически от над
1 020 000 лв. икономия от годишния бюджет на общината. Това е предложението на нашата
група общински съветници. Благодаря Ви за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Милошев.
Г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Аз си запазих правото. Може би трябваше да изчакам и
някои други във връзка с това което го чухме сега, но популизма вече е нещо модерно и го
прилагаме. Ще Ви кажа защо. Постоянни енергийни източници в България в момента се
правят само във формата на фотоволтаици и вятърни генератори. Съгласно плана който има
от Европейския съюз пуснат за България са 20% до 2020 год. Това означава, че 20% от
инсталираната мощност на централите в България или представляват 5 400 мегавата. Това
трябваше да бъде завършено през 2020 година. До момента са инсталирани над 1 800 мегавата
до края на 2013 год. Това е нещото което създаде всички напрежения във връзка с цените на
тока, тъй като цената на възстановяемите енергийни източници по неясни навсякъде какви са
договорите сключени преди години и сега в порядъка на 400 лв. за мегават час. Има 750, а
средната цена която може да се каже е 450 лв. за мегават час. Докато се говори за
възстановяване на енергийни източници, се говори повече в тези програми за биогорива,
използване на отпадъци, за използване на отпадъци от пречиствателни станции, което никой
не го реализира, тъй като е много трудоемко и скъпо. Тия 250 000 работни места аз не виждам
как може да ги откриете, тъй като те вече цифрата до 20 година ние сме ги постигнали почти
и мога да Ви кажа, че сигурно ги имаме, тъй като голяма част от инсталациите стоят в
съдебните дела и трябва да се решат в най-кратко време. От порядъка на около 400 мегавата
ще се пуснат в експлоатация. Така, че говорейки за една такава програма, говорейки за
възстановяване на енергийни източници и говорейки, че ние ще спестим внос на въглища и
газ от чужбина. Ами бих Ви попитал. От къде са тези уредби за вятърните генератори и за
фотоволтаиците? Нима има в България където се правят вятърни генератори? В България ли
има и се правят инсталации, които могат да се направят като фотоволтаични централи? Така,
че говорим за нещо за което не сме запознати. Но факта е един. В момента всички наши
граждани в Р.България четат в своята сметка добавка за зелена енергия. Тази добавка за
зелена енергия е 3,83 лв. и то е точно за това, че цената на енергията произведена от
възстановяеми енергийни източници е трикратно по-скъпа и четирикратно от цената на
енергията произведени от всички централи и АЕЦ Козлодуй. Какъв ефект търсим? За какво
говорим? Еми реално погледнато и горивото което е в АЕЦ Козлодуй е вносно, ние нямаме
българско гориво за атомната централа. Но тук ние изпиляваме нещата, тук се набляга за
използването на отпадъци, които могат да се използват като производство на електроенергия
и това е от възстановяеми енергийни източници. Биогорива, това са всички отпадъчни,
дървесни материали които могат да се използват в изгарянето и такива в момента се правят.
Дори и в момента мога да Ви кажа, че във Враца е пуснато едно китайски модел, който изгаря
чипс, дървен чипс за да може да се получи тази енергия. И това вече може да говорим, че е
ефективно, защото дървения чипс е наше производство, а само оборудването е китайско.
Така, че много Ви моля, на тази тема ако бъдем конкретни когато правим такава
програма ние говорим за някакви възстановяеми енергийни източници и това че ще сложим
на всяко едно училище по един колектор. Е да някои фирми ще им задоволим нуждите с
потребности да реализират някаква продукция до края на годината. Благодаря.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сега аз предлагам да чуем г-н Калин Крумов, който е експерт от екипа изготвил
програмата. Все пак е редно въпроси които имате……….
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата.
Г-Н КАЛИН КРУМОВ – експерт ВЕИ:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Аз съм от екипа койтое изготвил тази програма. Значи незнанието на Закона за
възобновяем източник на енергия и съответно Закона за енергийната ефективност не прави
общината невинна. Т.е. имам предвид това, че има държавна политика, която е определена с
тези закони. Съответно тя дава насоките за развитие на тези възобновяеми източници и на
енергийната ефективност. Общината подлежи на глоба и санкция при неизпълнение на тези
изисквания. Едно от изискванията е да има такава Програма. Ето това Ви казах, защо е
необходимо да се направи такава програма. За това, че няма никаква конкретика и няма точни
цифри за това какво искате да направите, това вече е въпрос на последващи доуточнявания в
зависимост от бюджета на общината в консенсуса който се получи между гражданите на
общината, какви възобновяем енергиен източник да ползват, какви енергийно ефективни
мерки да прилагат. Общината не може да каже на гражданите санирайте си сградите,
санирайте си прозорците, т.е. сложете си фотоволтаици. Но това е нещото, пътя по който
общината може да насърчи гражданите в използването на тези възобновяеми източници. В
заключението пак ще Ви прочета – “Изготвянето и изпълнението на общинската Програма е
важен инструмент за регионално прилагане на държавната енергийна политика, с оглед
опазването на околната среда”. Тук трябва да има отговорност от Вас, за да можете да
приемете, това е един вид първа стъпка към екологично и ефективно обмисляне и поведение
на гражданите. Програмата има отворен характер. Това означава, че от Вашите възможности
като бюджет, като изисквания ще зависят това какво да развивате – фотоволтаици или
изграждане на ВЕЦ-ове или вятърна енергия да употребите. Но това са многомилионни
инвестиции, ако имате пари може да ги направите. Това е в последствие, но първата стъпка е
да се приеме тази програма. Тя именно за това е не задължаваща и няма конкретика. Ние ви
идентифицираме определени видове възобновяема енергийна енергия, която може да
използвате. Именно това са енергията от гравитачния водопровод от фотоволтаиците и
особено биомасата за която и Вие споменахте. Тя е наистина важна, но за това трябват малко
повече инвестиции.
Другото което е важно. През всичките години на Програмата текущо се изпълняват
дейности по събиране, обработване и анализ на информация за състоянието и енерго
потреблението на всички общински обекти. Това не го правите. Задължени сте съгласно
Закона за енергийната ефективност да правите енергиен мониторинг на сградите. Вие не го
правите. Едно решение е именно заедно да се прилагат мерките, които са за енергийна
ефективност и за ВЕИ. Има данъчни облекчения, които могат да се ползват съгласно Закона
за енергийната ефективност. Това вече пак общината може да прецени какви да бъдат те.
Дали да премахнат данък гради или някакъв друг стимул за гражданите за определен период
на време, които са си сложили фотоволтаик или колектори за употребяване на слънчевата
енергия за топла вода. В зависимост от постъпилите данни и постигнатите резултати, както и
от анализа на европейските, националните, регионални цели и от инвестиционните намерения
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Програмата ще бъде усъвършенствана, допълвана и променяна. Това, че община Дупница не
иска да бъде енергийно ефективна и да използва възобновяеми източници, не означава, че
другите общини няма да го правят. Те го правят. В Ямбол, в Бургас има фотоволтаици, които
щеме нещеме ние плащаме за тази цена. Това е въпрос за който ДКЕВР е отговорен и
политиката която държавата определя, но ето именно тази програма е също регионално,
държавна политика.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Добре, благодаря, ако има някакви въпроси сте на разположение.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Имам такъв един въпрос. На какво основание ще бъде глобена общината, ако не се
приеме тази Програма? На какво основание, на каква законова разпоредба ще бъде глобена
общината? Първото.
Второто нещо което е. Всеки един собственик на имот може да си направи собствен
фотоволтаик, може да си сложи батерии за отопление, може да си сложи и всичко каквото
иска, може да си изкопае и земята и помпа и пак да се отоплява. Това си е решение на……..
Ние говорим по принцип тук какво става в общината. Но не мога да се съглася, пак казвам
тази стратегия която се прилага и тази Програма която ние искаме да приемем, как ще стане
като ние вече в страната, изискванията които са предложени сме ги изпълнили. Какво още
трябва да правим? Да направим още 20 фотоволтаични парка в региона и след това да се
чудим как да управляваме енергийната система. Ние може да имаме 12 000 мегавата
инсталирана мощност, а в един момент когато тези фотоволтаици се напълнят и станат една
трета от мощността в България и слънцето го няма в един момент или вятъра спре, тогава
какво ще стане? Не полярна зима, ще има светло, тъмно, светло, тъмно. Доколкото се отнася,
пак казвам този въпрос, всяко едно домакинство, всеки един собственик на имот може да си
направи каквото си иска в своя имот и може би ще получи………… Аз не съм против, но Вие
сте против след като скачате защо ви е толкова сумата, цената на ел. енергията. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Искам така да обобщя този дебат. Първия ми въпрос е има ли санкции за общината,
ако не я приемем тази докладна? Даже тук г-н Владимиров много точно отбеляза, че 1 800
мегавата часа са основно от фотоволтаици, но пропусна да кажа, че има възобновяеми
източници 2 750 мегавата само ВЕЦ-ове. Значи в момента в България има страшно много
източници възобновяема електроенергия. Това не са само биомаса, слънчева енергия, ветрова
енергия и геотермална. Тука са пропуснати ВЕЦ-овете, а в България има страшно много ВЕЦове. Тука въпроса е следния. Той много правилно го каза г-н Владимиров. Какво пречи на
всеки един гражданин да си постави фотоволтаици на покрива или някаква друга…, да си
санира дома. Аз не виждам тука това да пречи тази докладна? Така, че въпроса ми е следния.
Ако не я приемем какво се получава? Ако приемеме какви тежести евентуално бихме могли
да имаме?

23

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Крумов, може ли да отговорите конкретно. Ако не се приеме община Дупница
какви санкции търпи, по кой закон?
Г-Н КАЛИН КРУМОВ – експерт:
Санкциите които ще бъдат наложени, ще бъдат на Областния управител, след това
също на кмета ще бъдат наложени санкции.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Кмета изпълнява решение на ОбС, да сме точни.
Г-Н КАЛИН КРУМОВ – експерт:
Т.е. ОбС ще бъде санкциониран, съгласно Закона за възобновяемите източници на
енергия. Ако не приемете този доклад, това което ще се получи е ще бъде изготвен следващ
доклад. Просто разберете това е държавна политика, която насърчава използването на
възобновяемите и енергийни източници. В момента търся точния член.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
За реплика искаше г-н Милошев.
Г-Н ЧАВДАР МИЛОШЕВ – общ. съветник:
Искам да подчертая, че фирмата която е направила тази програма е дала една таблица,
където точно и конкретно и ясно е дала какви са цените на възобновяемите източници. Казват
за фотоволтаици е най-висока цената от 0.40 до 2 лв. на киловат час. Така ли е? Така, че това е
въпрос на общината да избере какви възобновяемите източници ще търси и това не зависи
само от общината и от нас какво ще желаем, а и от климатични особености, защото тука вятър
нямаме и не може да използваме вятъра. Това зависи от много неща. Не може да се реши
изведнъж това и да се каже да такива източници ще използваме.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Милошев. Има ли други желаещи? Г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Проблем се създава в момента от това, че на комисията нямаше представител на
колектива който е разработил Програмата, да се даде някаква яснота, защото ние на
икономическата комисия си задавахме много въпроси на които не можахме и да си
отговорим. В този смисъл моето предложение е ако трябва да се оттегли тази докладна, да се
разгледа наново, като се яви представител на колектива разработил програмата, защото
общината наистина има задължение по Закона за енергията от възобновяемите източници.
Такава политика, местна политика да имаме и да се внесе на следващата сесия за да нямаме в
момента спорове, колебания дали трябва да приемем програмата или не трябва да я приемем.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Предлагам да прекратим разискванията по точката и да
преминем към режим на гласуване.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Гергов. Уважаеми колеги, моля за малко внимание.
Постъпи предложение за прекратяване на дискусиите. Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се предложението.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване.
/обаждане от залата: А предложението да бъде оттеглена докладната?/
Ами то предложението касае вносителя. Така, че той ако искаше да я оттегли щеше да
иска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сега, ако ми позволи Председателя. Тук конкретика няма. Представителя на
фирмата…….Може ли само да се чуваме. Говорим за рамка, говорим за програма. По чл. 10 е
написано от Закона за възстановяемите източници – Кмета е длъжен да внесе Програма.
Конкретиката не знам защо я вкарахме като основна тема. Какви ще бъдат, къде да бъдат,
защо да бъдат, тя е обекта на други коментари, мисля. Така, че тук задаваме само рамка. И аз
мисля, че като вносител нямам желание, а пък и обосновка да я оттеглям.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. В правното основание пише, той г-н Чимев също го отбеляза
кой е члена и от кой Закон, от кога е в сила във връзка с който всъщност се изработва
въпросната програма.
Който е “за” приемането на тази Програма, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
5
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 12 и чл.27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с
чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011 г.,
Обн. ДВ бр. 35 от 3 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 29 от 10 Април 2012 г., изм. и доп. ДВ
бр. 54 от 17 Юли 2012 г. (ЗЕВИ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 50
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На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл.27, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.10 /1/ от Закона за енергията от
възобновяеми източници, Общински съвет – Дупница, реши:
ПРИЕМА Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2012 – 2020 година в ОБЩИНА ДУПНИЦА.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка седем. Докладна записка от инж. Чимев, относно Приемане на Годишен план за
действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Дупница (2011 – 2015) за 2014 година с вх.№ 179/20.03.2013г.
Ще помоля г-н Владимиров за становището на икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е положително.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров. Д-р Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми общински съветници.
Смятам знаете и сте се запознали с едно решение та ОбС № 48, въз основа на което е
приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2011-2015 год. В тази
връзка нашата комисия на заседание изказа позитивно становище, относно приемането на
стратегията за социалната политика през настоящата година. Това е становището на
комисията, позитивно за приемане на докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Кьосева. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане във
връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
и чл. 21, ал.1, т. 12 и чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 51
1. Общински съвет – Дупница приема Годишен план за действие по изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дупница (2011 – 2015) за
2014 година /Приложение/.
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2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница, да предостави
Плана по т. 1 на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция “Социално подпомагане” –
Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва поредица от 4 докладни. Първата е с вх.№ 180/20.03.2013г. от д-р Кьосева,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на
Таня Валериева Филипова.
Ще помоля за становище г-н Владимиров и след това г-жа Кьосева. Може би и по
четирите едновременно да си изкажете становищата.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия иска да чуе първо становището на комисията по социална
политика и здравеопазване и да се уточни дали всички тези 4 предложения са крайно
належащи и касаят вземането на решения на тази сесия. По принцип ако имаме положително
становище от страна на комисията по здравеопазване, социална политика, ние ще подкрепим
докладните. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров. Г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Благодаря. Значи докладните записки са 4. Ако мога да ги разделя на две групи, за да
стане по – ясно на общ. съветници за какво се касае и защо комисията по здравеопазване и
социална политика е приела такова становище, т.е. позитивно за отпускане на тази помощ е
следното. Значи първите две докладни записки се касаят за две деца при който е възникнал
инцидентен здравен проблем. Запознали сте се с докладната записка. Касае се за тежки
изгаряния в следствие на което техните семейства са били поставени при много тежки
икономически условия и за това комисията взе решение да бъдат отпуснати тези 500 лв. Става
въпрос за първите две докладни записки.
По другите две докладни записки по отношение на това за по-пълно обяснение,
относно здравословното състояние на съответните лица, комисията е взела решение, че не
могат да бъдат изложени в ОбС и за това в докладните записки съвсем така оскъдно и
коректно е упоменато, че се касае за изключително тежко заболяване и в двата случая, което в
първия случай касае самотна майка, която е поставена при много тежки икономически
условия, за да покрие нужните средства, относно операция и лечение на съответното дете. А
във втория случай се касае за млад мъж и за едно, дано има Господ заболяване, което може да
бъде преодоляно. За това комисията счита, че тези 1 500 лв. даже и в двата случая ще бъдат
крайно недостатъчни. Но на основание на това, че сумата с която разполага общинския
бюджет от 15 000 лв., която беше гласувана на предишното заседание е крайно малка за
всички тия случай, 1 500 лв. за нас е гранично поносимата сума, която може да бъде
отпусната. Благодаря за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме докладна № 180/20.03.2013г.
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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. Иван Тодоров Ибришимов
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
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4
и 5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 52
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на г-жа Таня Валериева Филипова, живуща в гр.
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Дупница, ул. “Люляк” 25, по заявление до Община Дупница с входящ № 94-Т-46/31.01.2013
г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2013 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата докладна с вх.№ 181/20.03.2013г. гласуваме.
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. Иван Тодоров Ибришимов
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
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за

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

24
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4
и 5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 53
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на г-жа Райна Станкова Доцина, живуща в с.
Бистрица, община Дупница, ул. “Христо Ботев” № 11, по заявление до Община Дупница с
входящ № 94-Р-56/28.01.2013 г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2013 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладна с вх.№ 182/20.03.2013г.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов

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

отсъства
отсъства
за

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4
и 5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 54
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на г-жа Евелина Спасова Гелева,
законен представител на Никола Красимиров Сотиров, живущ в гр.Дупница, ж.к.
“Бистрица” бл. 82, вх. Б, ет. 1, ап. 25, по заявление до Община Дупница с входящ № 94-Е73/05.02.2013 г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2013 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладна с вх.№ 183/20.03.2013г.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и
5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 55
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева на г-н Валентин Димитров Николов,
живущ в гр.Дупница, ул. „Горица” 4, вх. А, ет. 2, ап. 7, по заявление до Община Дупница с
входящ № 94-В-125/24.01.2013 г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2013 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, като гледам залата е наполовина празна вече, почти. Обявявам 15 минути
почивка. Почивка предлагам до 11.45 часа.
Часът е 11:30 часа.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Възстановяваме работа след почивката. Ще направим поименна проверка.
/Поименна проверка: присъстват 25 общински съветника/
Продължаваме с дванадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Чимев,
относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04220.11.27, в
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землището на село Бистрица, местност Каменития път, с площ 176 квадратни метра с вх.№
184/20.03.2013г.
Понеже имаме поредица от 7 докладни, ще помоля първо г-н Владимиров за
становището на икономическата комисия, а след това и г-н Пилев за седемте, ако може.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Становището на комисията ще бъде положително, ако се направи една поправка. Да
бъде с търг с явно наддаване, 10% стъпка на наддаване. Това е предложението за всички
докладни за които става въпрос за това.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Пилев.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Становището на нашата комисия е идентично и за седемте докладни, да бъдат приети с
тази корекция, вместо предложената процедура да бъде търг с явно наддаване и стъпка
10%.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Имате думата колеги. Г-н Панчев.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги.
Предлагам следното. Струва ми се, че стартовата оценка е много ниска и да я завишим
със 100%. Какво ще кажете? Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Панчев. Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветници:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Тя за това е стартова оценка. Интересът и конкуренцията ще я вдигнат на пазарната
цена. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов. Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
В подкрепа на това което каза и г-н Кацов. Аз смятам, че след като има лицензиран
оценител и той се е произнесъл тази земя колко струва, не бива ние като ОбС да се намесваме
в това. Какво значи 100%? Още повече става въпрос за парчета земеделска земя, които са от
порядъка на 200, 300 кв.м. Поне за някои от докладните.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов. Други желаещи има ли?
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Гласуваме първо текста навсякъде думата конкурс да бъде заменена с търг с явно
наддаване………. Ще помоля г-н Попов да изчете редакцията.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Накратко казано в т. 1, това което е предложено чрез публичен търг с явно
наддаване.
В т. 2.2. Размер на депозита за участие в търга – 46 лв. Т. 2.3. трябва да отпадне,
защото това са условията по конкурса, които след като се провежда търг няма условия
специфични и трябва да бъде 2.3. стъпка с наддаване 10% от началната цена, а т. 2.4.
Търга да се проведе най-късно в 30- дневен срок. Това е.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме промяната за докладна с вх.№ 184/20.03.2013г.
Който е “за” тази промяна да се реализира, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Промените се приемат.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме предложението на г-н Панчев за 100% завишение на началната цена.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
5
“ ПРОТИВ “
17
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
4
Предложението не се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще гласуваме докладната по същество, но 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

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
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10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
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
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за

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, 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/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 56
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
04220.11.27 село Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-60 от 05.08.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Бистрица, местност Каменития път, с площ: 176 квадратни метра, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: IV; стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” – частна
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общинска собственост по Акт за общинска собственост №1902/05.11.2012 год., с пазарна
оценка в размер на 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/,
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 46 лв. /четиридесет и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.
2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща докладна с № 13 от дневния ред с вх.№ 185/20.03.2013г., идентична.
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.142.3, в
землището на село Крайници, местност Овчарченски път, с площ 388 квадратни метра.
Първо ще гласуваме корекциите от конкурс на търг.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Корекцията се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладната по същество.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов

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

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

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, 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/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 57
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.142.3 село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-57 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Крайници, местност Овчарченски път, с площ: 388 квадратни метра, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: IV; стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №1940/26.11.2012 год., с пазарна
оценка в размер на 1 000 лв. /хиляда 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 конкурса – 100 лв. /сто лева/, представляващи 10%
от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.

37

2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договор
за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиринадесета точка от дневния ред. Докладна записка с вх.№ 186/20.03.2013г. от
инж. Чимев, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №
04220.11.30, в землището на село Бистрица, местност Каменития път, с площ 213 квадратни
метра. Ще помоля който е “за” корекциите от конкурс на търг да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Корекцията се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладната по същество.
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. Иван Тодоров Ибришимов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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
отсъства
за
за

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, 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 58
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
04220.11.30 село Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-60 от 05.08.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Бистрица, местност Каменития път, с площ: 213 квадратни метра, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: IV; стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №1903/05.11.2012 год., с пазарна
оценка в размер на 560 лв. /петстотин и шестдесет лева/,
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 56 лв. /петдесет и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.
2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
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Следващата е петнадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Чимев с
вх.№ 187/20.03.2013г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 04220.9.12, в землището на село Бистрица, местност Божков прид, с площ 2
629 квадратни метра.
Първо ще гласуваме корекцията от конкурс на търг със стъпка 10%.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Корекцията се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладната по същество.
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. Иван Тодоров Ибришимов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
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31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
за
за

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, 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 59
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
04220.9.12 село Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-60 от 05.08.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Бистрица, местност Божков рид, с площ: 2 629 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: IV; стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №1904/05.11.2012 год., с пазарна
оценка в размер на 1 620 лв. /хиляда шестстотин и двадесет 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 – 162 лв. /сто шестдесет и два лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.
2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 16 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.121.57, в землището на село Крайници, местност Таушаница, с
площ 3 315 квадратни метра. /Вх.№ 188/20.03.2013г./
Първо гласуваме корекцията от конкурс на търг със стъпка 10 %.
Който е “за” , моля да гласува.
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

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

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

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

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 60
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.121.57 село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-57 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Крайници, местност Таушаница, с площ: 3 315 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: X стар
идентификатор: Няма, номер по предходен план: Няма. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1952/10.12.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 1 350 лв. /хиляда триста 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 – 135 лв. /сто тридесет и пет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.
2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 17 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 68789.115.11, в землището на гр. Дупница, с площ 333 квадратни метра.
/Вх.№ 189/20.03.2013г./
Първо гласуваме корекцията.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

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

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

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, 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 61
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1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
68789.115.11 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град
Дупница, с площ: 333 квадратни метра, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория: VI, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1937/26.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 240 лв. /двеста 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 – 24 лв. /двадесет и четири лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.
2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последната от серията18 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 68789.122.26, в землището на гр. Дупница, местност Гурдево, с
площ 4 505 квадратни метра. /Вх.№ 190/20.03.2013г./
Първо гласуваме корекцията от конкурс на търг.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се .
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

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

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

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, 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/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 62
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
68789.122.26 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град
Дупница, местност Гурдево, с площ: 4 505 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория: VIII , стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 122026. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1938/26.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 2 150 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/,
2.Общински съвет Дупница определя:
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2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 215 лв. /двеста и петнадесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3. Стъпка на наддаване 10% от началната цена.
2.4.Търга да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването
му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 19 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура
за изграждане на обект: “Корекция на река Бистрица в гр. Дупница в участъка от км 0+823
до км 1+470, чрез изграждане на подпорна стена с дължина 390 м, дънни прагове и
канализация на квартали 76 и 147 по регулационния план на гр. Дупница. /Вх.№
191/20.03.2013г./
Ще помоля за становище г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Става въпрос за доста невралгичен и отдавна нерешен проблем в нашия град. За
корекцията на реката от моста при нафтоколонката до моста при най-стария хлебозавод.
Много често при идване на високи води къщите там са заливани няма канализация и крайно
време е това мероприятие да бъде осъществено. Затова комисията предлага докладната да
бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Имате думата колеги. Няма желаещи.
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. 21, ал.1, т. 11, чл.27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 и ал. 5, чл. 124б, вр. 110, ал.
1, т. 5 и чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 63
Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за определяне трасето на съоръженията на
техническата инфраструктура с неговите сервитутни ивици за обект: <<Корекция на река
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Бистрица в гр. Дупница в участъка от км 0+823 до км 1+470 чрез изграждане на подпорни
стени и дънни прагове, както и канализация на квартали 76 и 147, гр. Дупница>>.
Разрешава на Кмета на Община Дупница, да възложи изработването на проект за
Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за определяне трасето на
съоръженията на техническата инфраструктура с неговите сервитутни ивици за обект:
<<Корекция на река Бистрица в гр. Дупница в участъка от км 0+823 до км 1+470 чрез
изграждане на подпорни стени и дънни прагове, както и канализация на квартали 76 и 147,
гр. Дупница>>, с обхват на трасето: през поземлени имоти с идентификатори 68789.17.172,
68789.18.31 и 68789.17.173 по кадастралната карта на гр. Дупница.
С проекта да бъде определено трасето на съоръженията на техническата
инфраструктура с неговите сервитутни ивици.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, и Наредба № 8
от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта три месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал.
2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 20 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Решение за изработване на проект за Общ
устройствен план на гр. Дупница, придружено от задание по чл. 125 от ЗУТ. /Вх.№
192/20.03.2013г./
Ще помоля за становище г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Комисията предлага заданието да бъде прието. Но преди това има няколко въпроса,
може би гл.архитект ще ни отговори. Това е въпроса за автокъщите в посока София влизат
ли в този регулационен план на Дупница? Какво става с кварталите “ Каваклия”, “Гиздова
махала”, ул.“Джерман”? Дали в своята цялост влизат в регулационния план? С какъв статут
е територията на парк “Рила”? Има ли територии, които са предназначени за разширение на
града, най-вече се визира “Дренски рид” , където има възможност за устройване на нова
жилищна зона.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Г- жа Петкова.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА- арх. на общ. Дупница:
Добър ден на всички.
Аз предполагам,че не всички детайлно са успели да се запознаят със заданието,
защото е доста подробно, доста обемно. В най-общи линии ако Ви е направило впечатление
в целите, които са показани на общия устройствен план като т. 1 е описано точно
определяне на потребността от териториално разширение на града. Това териториално
разширение на града в момента аз не мога да кажа с каква конкретика е, но то се прави на
базата на различни проучвания, които включват демографски, териториални…има схеми
приложени към заданието за съществуващите към момента урбанистични структури, които
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включват точно тези, които визира арх.Пилев вкл. “Дренски рид”, като възможност за
разширение на града, възможност за разширение на промишлената зона.
Но пак казвам няма конкретика в това задание, защото всичко това идва като
резултат на различни видове проучвания. Знаете, че това е много сериозен, много обемен
проект, който ще даде една визия за развитието на града в следващите 20-25 години.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
За автокъщите имаше въпрос.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА- арх. на общ. Дупница:
Аз казах, че всъщност това развитие на града ще бъде въз основа на тези проучвания
за към момента които са…в смисъл накъде се развива града като жилищна територия, като
промишлени зони и т.н.Така, че основното предназначение на този общ устройствен план е
действително да даде рамките, в които градът ще расте в следващите години.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Имате думата колеги.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Г-н Председател,
Колеги.
Ние от ОДС смятаме, че това е фундаментална докладна за развитието на града.
Както каза архитектката много е важно къде ще се урбанизира, накъде ще поеме града. Сега
арх.Пилев спести да каже на това е нашето на ОДС изрично искане първо да влезат района
на автокъщите. Защо? Защото това е индустрия, която храни почти 1/3 от града. Влизайки в
регулация ще се даде възможност там да се изгради инфраструктура да се помогне на тия
хора и това е реална помощ за бизнеса. По отношение за ромите не искам да се повтаряме
вие знаете колко питания внесохме. Най-накрая трябва да се направи някаква регулация в
тия квартали, да се вземе решение, да се направи и там инфраструктура независимо, че
някои от тях ще пострадат. Може би ще се влезе във връзка и със социалните жилища и т.н.
Имам конкретни въпроси:
Кога ще има горе долу яснота дали това задание, което ни е дадено ще се изпълни,
защото е чудесно? Кога условно ще влезе в сила този устройствен план? Каква ще бъде
релацията, какви ще бъдат взаимоотношенията с кадастралната карта? Дали няма да се
достигне до сегашния момент, където кадастралната карта се различава изключително
много с регулационната карта. Това са по-сложни въпроси, но разберете около 20% от
картата на града е сбъркана, не сбъркана а се разминава регулационната карта с
кадастрална. Като тръгне човек да прави некакво инвестиционно намерение трябва да прави
процедури по уеднаквяване на картата. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-жа Петкова.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА- арх. на общ. Дупница:
По принцип кадастралната карта заснема на място огради и сгради, така както
хората са си ги заградили а регулацията е заснето и качено на компютър. Регулацията на
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града за различните части варира от 91 до 2007 г. имаме по-нови планове но много малко.
Обикновено съгласете се,че това, което е правено 2001 г. с кадастралната карта от 2004
г.действително има разминаване. Едното е дори чертано на ръка, другото е правено на
компютър, но в крайна сметка общия устройствен план е основата върху която след това ще
се възлагат отделни ПУП за отделните квартали и основното предназначение на
кадастралната карта още с нейното изработване е точно тя да бъде основата върху която ще
правят новите ПУП.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Арх. Петкова само във време да ориентирате, че имаше въпрос.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА- арх. на общ. Дупница:
Във времето тъй като по принцип ЗУТ задължава кметовете на общините да вземат
това решение, което в момента предстои в шест месечен срок от ноември миналата година,
което решение заедно с одобреното задание вече трябва да се предостави да се внесе в
МРРБ за кандидатстване за финансиране. Защото съгласете се, че това не е по силите на
която и да било община. Оттам нататък ще мога да се ангажирам със срокове, когато бъде
възложено, всъщност когато бъдат осигурени средствата и възлагането.
Изработването на един такъв проект върви към година. После процедурите за
неговото одобрение, стигането му до фаза по която може да се работи върху него е около 2
години.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Петкова.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме.
Който е “за” приемане на проекта за решение , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 11, чл.27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124, ал.1, чл. 124б, ал. 1, вр.
чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 64
На основание чл. 21, ал.1, т. 11, чл.27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124, ал.1, чл. 124б, ал. 1, вр. чл. 125 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Дупница, реши:
1. Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за изработване на Общ устройствен план на гр. Дупница.
2. Разрешава изработването на проект за Общ устройствен план на гр. Дупница,
съгласно изработеното издание за проектиране.
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3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да извърши
последващите съгласно Закон действия.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал.
2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 21 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на
Исторически музей - Дупница. /Вх.№ 193/20.03.2013г./
Ще дам думата на г-н Шопов за становището на комисията.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател,
Колеги.
Комисията предлага правилника да бъде приет. Той е пълен, съобразен е със закона
за музеите. Така, че проблеми няма да има.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Имате думата колеги за изказвания.
Ако няма желаещи гласуваме.
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. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство, чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 65
1. Общински съвет – Дупница, приема Правилник за устройството и дейността на
Исторически музей – Дупница /Приложение № 1/.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и втора точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община
Дупница и физическо лице в поземлен имот с идентификатор 56349.200.94 по кадастралната
карта на с. Пиперево, Община Дупница. /Вх.№ 194/21.03.2013г./
Ще помоля г-н Владимиров за становището на икономическа комисия.

51

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ - общ.съветник:
Становището на икономическа комисия е положително за приемане на докладната.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров.
Г-н Пилев за становището на ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Становището на комисията е общината да се освободи от тази съсобственост и
предлага докладната да бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 66
1.Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобственост чрез
продажба на: “63,5/548 ид.части от поземлен имот с идентификатор 56349.200.94 по
кадастралната карта на с.Пиперево, Община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, с адрес село Пиперево, ул.”Дупнишка комуна” №45, с
площ на целия имот 548 кв.м, без съдържащите се в имота сгради” – частна общинска
собственост по АОС №1870/25.09.2012 год., на съсобственика Николина Александрова
Везирска, която съгласно нотариален акт №108, том 4, дело №1283 от 1998 год. е
собственик на 484,50/548 ид.части от описания имот.
2.Утвърждава изготвената пазарна оценка на описания в т.1 на решението имот,
която е в размер на 933 лв. /деветстотин тридесет и три лева/, представляваща пазарната
цена, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и трета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за предварително съгласие за
промяна на предназначението на общински поземлени имоти, които се засягат от
строителството на автомагистрала “Струма” Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322+000
до км 359+483.52. /Вх.№ 197/21.03.2013г./
Ще помоля г-н Пилев за становището на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Становището на комисията е докладната да бъде приета с един въпрос. Първото
изречение на решението”дава предварително съгласие за промяна на предназначението и
отчуждаване “. Дали е точна формулировката. Говориме точно за отчуждаване или точно за
промяна на предназначението, защото и двете понятия имат своето точно обяснение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Ще помоля г-жа Великова за отговор на въпроса
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:
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Ако си спомняте на една от предните сесии се прие подобна докладна, която беше за
ЛОТ 1” предварително съгласие и отчуждаване”. Самото заявление на Агенция Пътна
инфраструктура е точно такова. Те искат едно предварително съгласие и едно съгласие за
отчуждаване. То е пак предварително съгласие . така е и по закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и по закона за държавната собственост. Необходимо е това
съгласие от ОбС, за да започне процедурата по промяна на предназначението и те да бъдат
сигурни, че ние сме съгласни, че имотите ще бъдат отчуждени.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Има ли желаещи колеги? Гласуваме.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

25
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и писмо с вх.№08-00-176/22.02.2013 год. от Агенция
“Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 67
1. Общински съвет Дупница изразява предварително съгласие за промяна на
предназначението и отчуждаване на поземлени имоти или части от тях – собственост на
Община Дупница, находящи се в землищата на гр.Дупница, селата Блатино, Баланово и
Джерман , които се засягат от строителството на националния инфраструктурен обект Автомагистрала “Струма” – Лот 2 “Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км
359+483.52, съгласно Парцеларен план и Регистър на имотите и други кадастрални единици
по вид територии.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 от решението – 1
/една/ година от влизане в сила на решението.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 24 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Допускане на изработване на Проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) с обхват: терен, представляващ паркинг,
заключен между улична мрежа с о.т. 2187 – 2187”а” – 2187”б” – 2187”в” – 2187”г” (паркинг
пред хотел “Рила”), кв. 62 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед №
338/04.04.2003 год. на Кмета на Община Дупница (част от поземлен имот с идентификатор
68789.17.56 по Кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 год. на ИД на АГКК). /Вх.№ 198/21.03.2013г./
Ще помоля за становище г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Становището на комисията е докладната да бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Имате думата колеги за изказвания.
Г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Хората може би не знаят това е паркинга пред хотел “Рила”, където е покрита реката
една част от него. За съжаление нашата община не е успяла навреме да участва в съдебния
процес.Т.е. не го е обжалвала и губиме точно тази част от паркинга. Но, вината е на
предната общинска администрация. В момента според тази докладна излиза, че тази
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покрита плащ върху реката е едва ли не като поземлен имот. Но всъщност това е мост.
Аз…въпреки, че има тука дял и общината е осъдена аз съм против това нещо да бъде
прието. За съжаление тези хора, които са виновни това да се случи в момента част от
площада да бъде предаден на хотела не е на сегашната общинска администрация. Аз не
зная дали е възможно да се потърси съдебна отговорност на тези, които не са взели навреме
мерки това нещо да не се случи. Затова категорично съм против и няма да гласувам.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Стойнев. Други желаещи има ли?
Г-н Бучов за малко яснота.
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир. Дирекция “ОФД”:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Уважаеми общ.съветници.
2008 или2009 г.започва съдебен процес относно паркинга на хотела. Където хотела
като дружество РМД е приватизирано иска с иск за собственост да установи правото на
собственост пред тази част на площада, която е пред хотела. Решението пред районния съд
се печели от общината, на Окръжен съд го печели колегата адвокат Красимир Руев, който
беше и на джамията адвоката на ответната страна и общината 2009 г. забравя да обжалва
пред ВКС. В резултат имаме съдебно решение, което следва да се изпълни. По силата на
това съдебно решение е установено, че собствеността, правото на собственост върху частта
…декар и няколко метра беше е на хотела. Резултата е, че пред ВС ката касационна
инстанция по една или друга причина не е обжалвано. Влязло в сила решение, което трябва
да бъде изпълнено. Направили ли сме консултации пред съответните органи по отношение
на собствеността върху земите, които граничат с водни обекти, водите от Басейнова
дирекция, АГКК съответните институции. Това е реда по който трябва да се изпълни
съответното решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ако ОБС не гласува понеже има и такова предложение, какво става?
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир. Дирекция “ОФД”:
Една от хипотезите съдия изпълнител изпълнителен лист по принудителен ред те се
въвеждат във владение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Заявлението за промяна е от май миналата година. До момента за да се внесе това
нещо са водени няколко консултации, разговори, търсене на вариант т.е. реално общината
няма оттук полезен ход в тази ситуация.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ - общ.съветник:
Моя въпрос е може ли да се потърси съдебна отговорност за този, който не е
обжалвал? Защото тук става въпрос за разхищение. Това е важно хората да чуят как някой
съвсем съзнателно не го е обжалвал.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други желаещи колеги?
Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
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Решенията на съда не бива да бъдат коментирани. Те трябва да се изпълняват. В
крайна сметка след като има решение на върховна инстанция, на касационна ние няма какво
да коментираме тука дали искаме или не. Да не поставяме кмета и общ.ръководство в
неудобна ситуация, т.е. ОбС не поема отговорност измива си ръцете изпълнителната власт
трябва да решава всичко. Ако има възможност да бъде възобновено това дело по същество
юристите да кажат това е вече друг въпрос. След като не може аз не виждам какво може да
направим.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Има ли такава възможност?
Г-Н ИВАН БУЧОВ – дир. Дирекция “ОФД”:
Направен е анализ. Не може изпуснат е срока, не е обжалвано в срок.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Бучов. Минаваме към гласуване.
Който е “за” приемане на така предложения проект за решение , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

11
13
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 11, чл.27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с Решение от 29.12.2009 г. по гр.д. №
637/2008 г. по описа на КОС, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 68
Общински съвет - Дупница не приема предложения проект за решение по Докладна
записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допускане на
изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична
регулация (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с
обхват: терен, представляващ паркинг, заключен между улична мрежа с о.т. 2187 – 2187”а”
– 2187”б” – 2187”в” – 2187”г” (паркинг пред хотел “Рила”), кв. 62 по регулационния план на
гр. Дупница, одобрен със Заповед № 338/04.04.2003 год. на Кмета на Община Дупница (част
от поземлен имот с идентификатор 68789.17.56 по Кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК) с вх.№ 198/21.03.2013г.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 25 точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване по ОП “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 по приоритетни оси 1, 4, 5 и 6: Насърчаване на икономическата
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активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването; Подобряване достъпа до
образование и обучение; Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните
услуги, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001-1/4/5/6.0.01
“ИНТЕГРА” и сключване на споразумение за сътрудничество. /Вх.№ 214/26.03.2013г./
Нямаме становище на комисия, защото докладната е извънредна.
Ще помоля, който е “За” да я разглеждаме да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се предложението за разглеждане на докладната.
Имате думата колеги за изказвания.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Може би е редно да получите малко информация.
Заповядай Краси.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет “Европроекти”:
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
Проекта за който искаме вашето одобрение да кандидатстваме е допълнение към
един друг проект, с който мисля че сте доста добре запознати. Това е проекта за социалните
жилища, които следва да се изградят на територията на бившите казарми. Той се финансира
по ОП “Регионално развитие”. Този проект сега ще бъде по ОП “Развитие на човешките
ресурси” и целта е най-общо казано хората, които ще бъдат настанени в тези социални
жилища да получат възможност за определен период за субсидирана заетост, т.е.заплатите
за длъжностите, които общината ще им гарантира за известен брой време ще бъдат плащани
не от общината а със средства от този проект. Предвидени са средства за преквалификация
за обучение. Така ще дадем по-голям шанс на тези хора да имат стабилна работа и доходи за
да поддържат в добро състояние тези жилища. Ресурсът е до 1 750 000 лв. Не е малък. При
всички положения поне около 150-200 човека ще бъдат подпомогнати чрез този проект.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Има ли желаещи. Няма.
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

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
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12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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.6 и т. 23, чл. 61, ал.1, ал. 2, във връзка с ал. 4. ,
т. а и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 69
1.Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства пред Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по
приоритетни оси 1, 4, 5 и 6: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар
на труда, насърчаващ включването; Подобряване достъпа до образование и обучение;
Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Повишаване ефективността
на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги, Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001-1/4/5/6.0.01 “ИНТЕГРА”, с проектно
предложение съвместно с партньори “Амала приятели” и Фондация „Подслон за
човечеството” - Хабитат България.
2.Общински съвет одобрява споразумение за партньорство, съгласно Приложение №
1.
3. Общински съвет - Дупница задължава Кмета на общината да осигури необходимия
финансов ресурс във връзка с подготовката и изпълнението на дейностите по проекта от
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общинския бюджет, като при необходимост от външно финансиране, внесе отделна
докладна записка.
4. 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.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 2 извънредна докладна 26 точка от дневния ред е докладна записка от
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на т. 4 от Решение №
116/21.09.2012 г., взето по Протокол № 12/21.09.2012 г. на Общински съвет Дупница. /Вх.№
216/26.03.2013г./
Отново ще гласуваме дали да я дискутираме.
Ще помоля, който е “За”моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се предложението за разглеждане на докладната.
Имате думата колеги за изказвания. Гласуваме.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов

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

за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 70
1.Общински съвет Дупница изменя т. 4 от Решение № 116/21.09.2012 г., взето по
Протокол № 12/21.09.2012 г. та Общински съвет Дупница, както следва:
“4. Общински съвет упълномощава кмета на община Дупница да предприеме всички
необходими действия за реализиране на настоящето проектно предложение, в това число
подписване на запис на заповед в полза на поемателя – Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма “Регионално
развитие” 2007 – 2013 г. – Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” в
размер на 163 178, 90 лв. /сто шестдесет и три хиляди сто седемдесет и осем лева и
деветдесет стотинки/, представляваща 35% авансово плащане по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/012 за изпълнение на Проект “Туристически
район “Рила”” със срок на валидност 20.04.2015 год. и всякакви други финансови и
технически документи необходими за реализиране на дейностите по проекта.”
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 3 извънредна докладна и 27 точка от дневния ред е докладна записка от
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за
учредяване на безвъзмездно право на ползване имот – частна общинска собственост за
нуждите на читалище. /Вх.№ 219/27.03.2013г./
Ще гласуваме дали да я разглеждаме.
Ще помоля, който е “За” да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

25
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

Приема се предложението за разглеждане на докладната.
Имате думата колеги за изказвания. Гласуваме.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Може ли да поясня. Става въпрос за едно анексиране за продължаване правото на
ползване на сграда, която се ползва от 2007. Имайки предвид тригодишния цикъл 2007 –
2010 г. Договора изтича 25 април 2013 г.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги. Гласуваме.
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. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за
общинската собственост и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 и чл. 76, ал. 1 и сл. от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№ 8/31.01.2008 год., последно изм. и доп. с Решение 110/30.06.2011 г. на Общински съвет
Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 71
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2013 г. в ч. ІІІ, т. Г – “Учредяване на
ограничени и вещни права” – учредяване на право на ползване на следният имот: частна
общинска собственост по АОС № 420/03.04.2000 г., представляващ: Масивна двуетажна
административна сграда, строена 1969 г., със застроена площ от 71.00 кв.м, гараж с площ от
28.00 кв.м и мазе под сградата /първи етаж – три стаи и сервизни помещения, втори етаж –
две стаи и сервизни помещения/, построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-6755, кв.
262 по плана на гр. Дупница, с площ 440.00 кв.м, с нов идентификатор 68789.603.157.
2. Общински съвет Дупница взема решение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване чрез публично оповестен конкурс на следващият общински недвижим имот:
частна общинска собственост по АОС № 420/03.04.2000 г., представляващ: Масивна
двуетажна административна сграда, строена 1969 г., със застроена площ от 71.00 кв.м, гараж
с площ от 28.00 кв.м и мазе под сградата /първи етаж – три стаи и сервизни помещения,
втори етаж – две стаи и сервизни помещения/, построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/
V-6755, кв. 262 по плана на гр. Дупница, с площ 440.00 кв.м, с нов идентификатор
68789.603.157 за срок от 10 /десет/ години при следните условия:
2.1. Имотът се отдава само по предназначение – за читалище.
3. Условията на 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 /приета с Решение № 8/31.01.2008 год., последно изм.
и доп. с Решение 110/30.06.2011 г. на Общински съвет Дупница/.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
4 извънредна докладна и последна точка от дневния ред е докладна записка от Иван
Шопов – общ.съветник, относно Одобряване разпределението на средствата, определени в
бюджета на община Дупница за 2013 г. за финансово подпомагане на спортните клубове в
община Дупница. /Вх.№ 228/28.03.2013г./
По тази точка съм декларирал конфликт на интерес, така че ще помоля г-н
Владимиров да води заседанието.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
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Уважаеми колеги,
Моля, който е съгласен да разгледаме докладната без становище на комисия да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се предложението за разглеждане на докладната.
Имате думата колеги.
Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н зам.председател.
Колеги.
Трябва да Ви кажа, че комисията повече от три часа разгледа разпределенията.
Разпределени са 150 000 лв. на базата на наредбата, която сме приели през миналата година,
така че не е необходимо да ги чета. Предвидени са почти всички клубове за финансиране от
общината и финансово подпомагане, както и тези нови, които са регистрирани през
настоящата година.
Спортните организации, които са получили средства от общинския бюджет за 2012
год., но до момента не са представили отчет и доказали пред община Дупница
целесъобразността на изразходваните средства, следва да представят необходимите
документи не по-късно от 30 април 2013 год.
При не представяне на отчетите в срока по т. 5 от настоящото решение, спортните
клубове се лишават от финансово подпомагане за 2013 година.
Аз проведох среща с няколко от отговорниците на спортните клубове, задействани
са. Даже отговорника по тенис на маса вече представи отчет, другите го готвят.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Благодаря.
Искам да кажа едно становище на комисията. На нашето заседание снощи на
икономическата комисия буди недоумение при даването на средства на спортните
клубове.Става въпрос за 2012 г. Има клубове, които са взели повече от гласуваното по
решение на ОбС, други са взели по-малко. Базирайки се на това, че изпълнението на
приходната част на бюджета, която е 68% за 2012 г. това означава, че трябва да се промени
наредбата. Точно този момент, че съгласно приходната част при 68% изпълнение за 2012 г.
всички клубове трябва да получат на база гласуваното решение за разпределение на
средствата 68%.
Тези, които са взели повече от 68% за следващата година след отчитането на
бюджета да бъде коригирана тази сума. Тези, които не са взели да бъде допълнена. Не мога
да приема едно обяснение, което се дава от общинска администрация, че който е по-нахален
и по-бърз отива и си получава парите а другите не могат да си ги получат. Няма такива
условия при разпределението. Затова предложението ни е да се направят промени в
наредбата. Това ще бъде с докладна от кмета на общината или от комисията предложение
до кмета на общината, но този момент да бъде изчистен за следващата година да имаме
яснота.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Относно така даденото обяснение определено не съм съгласен. По-скоро ситуацията
е следната. Комисията се събра онзи ден, наредбата е приета сега от началото на
календарната година. До момента клубовете, които имат изяви как се финансират?
Отговорете ми. Ако ми кажете не е приета наредбата 1/12 от миналогодишната наредба. О
кей. Има европейско първенство на него му е необходимо 2 000 лв.аз трябва да му дам 200
лв.. Клуба няма финансова възможност не може да участва. Другия момент. Моите
уважения към всеки. Има една нагласа, че спорта в Дупница в момента трябва да бъде
изцяло на издръжка на общината. Общината помага, но не издържа клубовете. Не на
последно място ние знаем изпълнението на бюджета едва в края на календарната година
или началото на следващата. До този момент на база на гласуван бюджет бих искал ОбС
категорично да разпише по тримесечие ли, месечно ли, кой каква сума като клуб има право
да получи. След като Вие го знаете и ми го разпишете по този начин после не искам да идва
някой от Вас за съдействие. Защото Вие сте една страна, кмета стои по средата клуба е от
другата страна Иначе общ.администрация отговор “по нахалство” аз категорично мога да
кажа, че не финансира.
Благодаря Ви.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Става въпрос за предложение, за което ние говорим, че знаем какви са раздадените
средства съгласно решението на ОбС за 2012 г.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Има надвзети само от един клуб да бъдем точни и аз конкретно предлагам
въпросният клуб надвзетата сума да му бъде удържана от тазгодишната субсидия. Но там
имаше извън плана, който има въпросния клуб за годината имаше международна изява. Е
това е следващия казус.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Г-н кмете, общината е майка за всички, които имат разпределени средства, не е
мащеха към някои. Ние говорим надвзети суми. Това означава, че винаги има клубове,
които тази стойност не ги задоволява Има някакво съфинансиране или подпомагане дарение
или т.н..Но ние, като ОбС след като сме взели едно решение то трябва да се изпълнява. Но
според вас аз чувам така. Вие независимо от изпълнението на приходната част на бюджета
искате всички да си получат това, което е определил ОбС. Нашето предложение е …имаме
разчета…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Такова нещо не съм казал. Казах сумата да бъде разбита по тримесечие или
шестмесечие.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Става въпрос, че това е промяна на наредбата и тази промяна в момента няма да я
уточняваме. Въпрос е на допълнителна докладна и допълнително обсъждане. Приемаме ли
само това да запишем.
/ г-н Шопов - общ.съветник: То е записано г-н Владимиров т.4 възлага на кмета
…съобразно процентното изпълнение на бюджета/
В наредбата сме записали точно какво правим а тук…
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/ г-н Милошев - общ.съветник: Смятам, че финансирането на клубовете трябва да
бъде спрямо успехите, които показват./
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Говориме времево…
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Колеги допълнително разяснение. Всичко е направено на базата на постигнатите
точки и резултати. Накрая събират се точките, делят се отпуснатата сума на точките и се
получава една точка колко пари получава. Ако прави впечатление някой ако е запомнил
миналата година 1 точка носеше 5.80, сега 1 точка носи 2.22 лв.. На базата на тия точки
всички клубове имат изчислени точки на базата на резултатите. Като умножим тези точки
по 2.22 лв. се получават сумите, които комисията е разпределила да се предостави. Не може
според нас да се отпускат парите по тримесечия, защото провеждането на спортните
състезания имат строго определена дата. Той се явява един път на републиканско не се
явява три или четири пъти за това. Факт е, че парите няма да стигнат и на нас е ясно, че
общината трябва да търси допълнително резерви с цел да се подпомага ако има възможност
през годината повече пари да заделя.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Това е идеята.
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Имам един въпрос към г-н Шопов. Прави ми впечатление, че до т. 3.9 фигурират
суми, които са до стотинки а след това фигурират много цели числа. Един пример. Бихте ли
ми казали за колко точки е оценен ФК “ Марек2007”? Той има 1 000 лв..
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Футболен клуб “ Марек2007” има 1 000лв. Ако ви прави впечатление в докладната:
2.1 За спортни клубове от Община Дупница, които не отговарят на условията по
чл.1, ал.2 ,т.3 от Наредбата-18 000 /осемнадесет хиляди/ лева.
Това са за 5 селски отбора по 2 000 лв. и останалите 8 са за по 1 000 лв. тези, които
са ново регистрирани, които не са представили отчети има и такива,закоито ще бъдат
осигурени по 1 000 лв.. не са по критерии и точки.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Заповядайте г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н зам.председател,
Уважаеми колеги.
Нещо не се разбираме и накрая трябва да се внесе малко яснота според мен. От
миналата година всички ние гласувахме една наредба, която аз твърдя, че е една добра
наредба и всички сме обединени върху това нещо и, че всичко това е по гласуваната
наредба миналата година. Дотук нещата са ясни. Проблеми възникват по следния начин.
Ние до края на годината не знаем какво ще бъде изпълнението на собствените
приходи на общината. Не ги знае нито ОбС, нито г-н кмета. Затова, за да не се получават
проблеми…проблема е следния. Ако някой клуб е взел повече пари отколкото в края на
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годината се установи, че са събрали собствените приходи това ще се коригира с бюджета му
за следващата година.
Другото нещо и това трябва да е ясно на всички. Определени клубове повечето
футболни в селата говоря са взели по-малко отколкото им е гласувано. Най-добрия вариант
е всичко това да се коригира с бюджета за другата година. Смятам, че тази наредба е много
по обективна и много по-добра, която гласувахме. Затова точно това предлагам. Ясни са
нещата. Какво повече да говорим.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н зам.председател.
Г-н кмете,
Колеги.
Понеже стана въпрос за селските клубове и стана ясно, че миналата година 3 от
клубове са взели по 500 лв. от гласуваните им пари, а 4-ия клуб е взел 1 500 лв.. Не знам
дали някой от Вас знае това, но за информация на всички точно този клуб поради неявяване
на срещи в първенството на областната група е изваден от участие в тазгодишното
първенство. Доколкото знам този клуб е взел суми и от гласуваните им пари за 2013 г. като
не е изиграл нито един мач от началото на годината и не е участвал в първенството.
С решение на Областния съвет на футболния съюз Кюстендил…да става въпрос за
Самораново те за извадени от участие в първенството до края на …2012-2013 г. Те не се
явяват не участват не заплащат такси а парите са получени за миналата година и някакви
пари за тази година. Не знам дали е вярна информацията за тази година…
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Г-н Павлов, заповядайте.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Наредбата е направена добре. Ако се изпълнява стриктно този клуб Самораново, като
не представи отчет за извършените разходи, както е по наредбата ще бъде накаран да върне
парите. Именно за да не се получават такива кулизии за в бъдеще това предложение за
промяна в наредбата е добро.Да се прави сметка за изпълнението на бюджета и кой колко е
получил през предходната година и ако е получил по-малко да се додаде, ако е получил
повече да му се удържи от субсидията. Това е добре. Технически ще бъде записано в
проекта за промяна на наредбата. Това са технически неща, които ще изчистиме и стига да
има воля да се направят.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Точно затова става въпрос за промени в наредбата в която се регламентира в
зависимост от приходната част в бюджета да бъдат разпределенията на средствата и която
ще стане на следващата година. Защото ние не може да кажем тази година колко ще е
изпълнението на приходната част. Това беше въпроса, че в момента в който ние приключим
годината както е приключена 2012 г., когато знам 68% изпълнение на приходната част, това
означава че 68% са тези средства за бюджета. Тези, които са взели повече да бъдат
коригирани, тези които за взели по-малко от тази сума 68% да се додадат. Това е нещо,
което може да се направи като промяна в наредбата във връзка с определянето на сумите.
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Наредбата е добра никой не я коментира, но въпросът с корекцията …е допълнение, което
трябва да се направи в наредбата.
Има ли други желаещи?
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Аз държа да чуем все пак въпросния клуб от Саморанаво взел ли е пари за тая
година. Какво се е случило с миналогодишните субсидии? Ако има нещо нередно да го
изчистим тук в зала. Иначе това компрометира цялата наредба, компрометира всичко. Ще
създадем главоболие на кмета утре да му висят пред кабинета и журналисти и искащи
доволни и недоволни без да имаме някакъв контрол. Затова което каза г-н Гергов, взел ли е
въпросния клуб за 2013 г., т.е. какво е направил с парите за 2012 г.?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ако ми позволите хубаво е изписано т.5 отчетни документи. Ама наистина това не е
пожелателна форма. Всички, които получават парични средства трябва да ги отчитат. Като
не го отчита този списък теглиме черта и го няма. Аз не знаех това дето ми казва Йонко.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Ако позволите ще допълня нещо. Ако е отчел някакви разходи проверете ги хубаво,
защото повода за изваждане от участие е три поредни неявявания на домакински мачове, на
които той не е заплащал съдийски такси не е заплащал охрана и т.н.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Благодаря Ви.
Точно това говориме. Т. 5 от решението регламентира до 30 април 2013 г. ние ще
получим всички разходни документи на базата на средствата, които са им предоставени и
там ще си покаже как ги е похарчил и дали трябва да му се удържат.
/г-н Шопов - общ.съветник: Наредбата е до 1януари…/
/ г-н Чимев – кмет: Що не го внесеш като т.7това, което се изговаря …/
Дори ако не е в наредбата може т. 7 в решението, което ще приемем днес да бъде
допълнено това нещо.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Надвзети пари да се коригират на база на % и изпълнение…
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Бих си позволил да апелирам за малко по-голяма строгост при даването на парите
особено на тези клубове. Защото според мен ние не решаваме проблема с това, че 2013 г.
ние няма да му даден пари и ще му удържим тези, които е взел в повече. Защото наесен,
когато стартира новото първенство този отбор на Самораново няма да може да вземе
участие, защото няма пари и няма да може пак да започне участие. И това не е в интерес на
хората от Самораново.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
До 30 април 2013 г. Той ще има отчет и се вижда, че той не трябва да получава
повече пари защото няма направени разходи правомерно и трябва да върне останалата сума.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ама той, за да стартира новото първенство трябва да си плати таксата.
Само да внеса една яснота. Парите не се пускат по сметка когато реши кмета. За
всяка сума, председател на клуб заявява със заявление За нуждите на еди какво си
мероприятие еди коя си дата е необходима еди каква си сума. Така стои въпроса и със
футболните отбори по селата. Там не се пуска на тримесечие или на първо число някаква
сума. Пуска заявление обикновено кмета на населеното място за провеждане на еди коя си
футболна среща или две срещи са необходими 500 лв.. И това няма как да го знам ако не са
му необходими.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
В тази връзка за тези селски отбори имам едно конкретно предложение върху което
може би комисията да помисли и общ.ръководство. В много общини се процедира така
сумите, които се отпускат на футболните селски отбори в общините те са по сметка на
футболния съюз за съдийските такси и по сметка на районните управления на полицията за
охраната. Тези суми, които реше ОбС да се гласуват да бъдат превеждани на тези
институции, за да се гарантира участието на отборите в първенството . Това се практикува в
може би в около 70% от общините в България.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
За футболния съюз сигурно си прав, но за охрана има проблем. Преди време аз
попитах ако има нужда да се говори с комисар Динев за сключване на колективен договор.
Отговориха ми всеки се оправя сам. Ангажимента е на всеки. Няма как да се преведе сума за
охрана. Ако е една фирма, която охранява всички срещи няма проблем ама там са различни
фирми, които ползват. Аз им предложих да се уеднакви. Би било много лесно.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Дангов заповядай.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Г-н председател,
Уважаеми г-н кмете,
Колеги.
Имам предложение за т.7 която да се допълни към днешния проект за решение:
Т.7 ОбС Дупница задължава комисията по спорт, култура и младежки дейности да
внесе за следващо заседание на ОбС доклад, във връзка с получените средства от
общинския бюджет за 2012 г. и клубове, които не са представили отчет и доказали пред
община Дупница целесъобразността на изразходваните средства.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Само да те поправя понеже срока е 30 април.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Точно до 30 април.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ако ние направим сесията преди 30 няма да е коректно. Майската сесия ако искаш.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Добре за май тогава става и за май за заседанието на ОбС през месец май.
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ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Г-н Костадинов зоповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Искам да Ви помоля. Имаме отличен състезател по мотокрос в Дупница. Участва в
републикански и е европейския шампионат. Младо момче17 годишно. Ние… те се свързаха
с мен аз със спортни дейности с г-н Петров разговаряхме. В крайна сметка те подадоха
документи обаче неясно къде са ги подали в деловодството ли…в деловодството на ОбС ли.
С две думи не знаем къде са документите и те изпадат от класацията на…
Аз също предлагам като г-н Дангов т. 2.3. За СК “ Марек”мотокрос 1 000 лв.
/г-н Илиев - общ.съветник: Предвидении са./
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Добре чухме предложението.
Т.7 Надвзетите суми от спортните клубове през 2012 г. над утвърдения размер се
намалява от размера на определените за финансово подпомагане за 2013 г..
Ще помоля, който е “За” приемане на допълнението към решението т. 7 да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
23
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
Приема се предложението.
Предложението на г-н Дангов да стане т.8.
Ще помоля, който е “За” приемане на допълнението към решението т. 8 да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

Приема се предложението.
Предложението на г-н Костадинов за т.2.3.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Смятам, че няма основание предложението на г-н Костадинов след като му беше
отговорено, че въпросния клуб има предвидено финансиране какво повече трябва да
коментираме. Нека не създаваме прецеденти утре на някой може да му хрумне незнам си
какво затова аз ще гласувам против ако Вие го подложите на гласуване
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
Ще го подложа, за да не си мислят че има дискриминация.
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Ще помоля, който е “За” предложението на г-н Костадинов за приемане на
допълнението към решението т. 2.3.в която се добавя определена сума за СК”Марек”
мотокрос да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

9
9
3

Не се приема предложението.
Преминаваме към гласуване на цялото решение.
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. Иван Тодоров Ибришимов
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

не гласува
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
против
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

22
71

“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 72
I. Общински съвет-Дупница одобрява разпределението на определените в бюджета за
2013г субсидии за организации с нестопанска цел за развитие на ученически и масов спорт,
както следва:
1. За утвърдения от кмета спортен календар за общински спортни мероприятия – 46
000 /четиридесет и шест хиляди/ лева- по чл.1, ал.2 ,т.1 от Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община
Дупница.
2. За финансиране на клубове, които не отговарят на критериите и условията,
установени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните
клубове и обединените спортни клубове в Община Дупница-по чл.1 ,ал.7, във връзка с чл.1,
ал.2, т.2 от Наредбата, се разпределя сумата от 54 000 /петдесет и четири хиляди/ лева, както
следва:
2.1 За спортни клубове от Община Дупница, които не отговарят на условията по
чл.1, ал.2 ,т.3 от Наредбата-18 000 /осемнадесет хиляди/ лева.
2.2 За ФК”Марек 2010”-36 000 /тридесет и шест хиляди/ лева.
3. За спортни клубове, съобразно постигнатите спортно-технически резултати от
състезателите и отборите, обхвата от възрастови групи от занимаващи се, спортна база и
условия за развитие, както и степента на участие в общинските прояви-по чл.1, ал.2, т.3 от
Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и
обединените спортни клубове в Община Дупница:
3.1.Спортен клуб по тенис на маса “Марек-Дигеста спорт”, гр.Дупница – 1484,90
/хиляда четиристотин осемдесет и четири лева и 90ст./ лева.
3.2. Спортен клуб “Гладиатор”, гр.Дупница – 6031,63 /шест хиляди и тридесет и един
лева и 63ст./ лева.
3.3.Шахматен клуб “Марек Юнион - Ивкони”-1606,28 /хиляда шестотин и шест лева
и 28ст./лева.
3.4.Боен клуб “Марек”, гр.Дупница – 17295,52 /седемнадесет хиляди двеста
деветдесет и пет лева и 52ст./ лева.
3.5. Клуб по бейзбол и софтбол “Девълс”, гр.Дупница – 7149,19 /седем хиляди сто
четиридесет и девет лева и 19ст./ лева.
3.6. Спортен клуб по борба, гр.Дупница – 4510,90 /четири хиляди петстотин и десет
лева и 90ст./ лева.
3.7. Бадминтон клуб “Победа”, гр.Дупница – 1702,12 /хиляда седемстотин и два лева
и 12 ст./ лева.
3.8. Волейболен клуб ”Марек Юнион-Ивкони”, гр.Дупница /деца /– 6210,27 /шест
хиляди двеста и десет лева и 27ст./ лева.
3.9. Спортни клубове, които отговарят на изискванията по чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата
за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни
клубове в Община Дупница, но броят точки, които са набрали, предполага финансиране
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под минимума от 1000 лева, поради което се определя финансово подпомагане за всеки от
клубовете в размер на 1000 лева, както следва:
3.9.1.За Спортен клуб “Марек13”, гр.Дупница – 1000 /хиляда/ лева.
3.9.2. За Футболен клуб”Марек 2007”,гр.Дупница-1000 /хиляда/ лева.
3.9.3. За Клуб “Свободен полет”,гр.Дупница-1000 /хиляда/ лева.
3.9.4. За Шахматен клуб “Капабланка97”, гр.Дупница- 1000 /хиляда/ лева.
4. Възлага на Кмета на Община Дупница да сключи договори със спортните клубове,
съобразно чл.6, ал.5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Дупница, в които
задължително да се включи клауза, че определените средства се превеждат на спортните
клубове, съобразно процентното изпълнение на приходната част на общинския бюджет за
2013г., съобразен към момента на тяхното изплащане.
5. Спортните организации, които са получили средства от общинския бюджет за 2012
год., но до момента не са представили отчет и доказали пред община Дупница
целесъобразността на изразходваните средства, следва да представят необходимите
документи не по-късно от 30 април 2013 год.
6. При не представяне на отчетите в срока по т. 5 от настоящото решение, спортните
клубове се лишават от финансово подпомагане за 2013 година.
7. Надвзетите суми от спортните клубове през 2012 г. над утвърдения размер се
намалява от размера на определените за финансово подпомагане за 2013 г..
8. Общински съвет Дупница задължава комисията по спорт, култура и младежки
дейности да внесе за следващо заседание на Общински съвет доклад, във връзка с
получените средства от общинския бюджет за 2012 г. и клубове, които не са представили
отчет и доказали пред община Дупница целесъобразността на изразходваните средства.
***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам.председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Приятен ден.
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