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ПРОТОКОЛ
№ 17
Днес 21.12.2012 г. в панорамната зала на община Дупница се проведе ХVІI-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветника.
Отсъстваха Асен Башленски, д-р Ени Лефтеров и Първан Дангов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.05
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден уважаеми колеги.
В залата присъстват 28 общински съветника. Има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Откривам ХVІI-то редовно заседание за 2012 година на Общински
съвет Дупница.
Имате раздадени материалите, включително и поканата с дневния ред с изх. №
734/15.12.2012 г.
ПРОЕКТ!

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 700.00 /седемстотин/ лева на г-жа Катя
Кирилова Манчева, живуща в с.Бистрица, общ.Дупница, ул. „Бригадирска” 45, за
подпомагане на семейството. /Вх.№ 707/14.12.2012г./
2. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на г-н Васил Иванов
Кочев, живущ в гр.Дупница, ул. „Патрики Сандев” 17. /Вх.№ 716/14.12.2012г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за
регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с № 067001, местност
“Дяковката” по картата за възстановената собственост (КВС) на землището на с.
Кременик, община Дупница. /Вх.№ 723/13.12.2012г./

4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на община Дупница по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: “Зелена и достъпна градска
среда” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: “Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и
превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012. /Вх.№ 724/13.12.2012г./
5. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разработване и подаване на проектно предложение по Приоритетна ос 5 – “Социално
включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.2.:
“Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите
последици” Посредством процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
“ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO001-5.2.13 на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. /Вх.№ 725/13.12.2012г./
6. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи за обект: Външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
индентификатор 68789.25.390, м. Фандаклъка, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански пътища- публична общинска собственост. /Вх.№ 726/13.12.2012г./
7. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 154/23.11.2012 год. за отдаване под наем поземлен имот с номер 066002 в
землището на село Грамаде, община Дупница – публична общинска собственост. /Вх.№
727/13.12.2012г./
8. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД гр. Дупница. /Вх.№ 731/14.12.2012г./
9. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните
превозни средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /Вх.№ 732/14.12.2012г./
10. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на МБАЛ “ Св. Иван
Рилски”ЕООД гр. Дупница. /Вх.№ 733/14.12.2012г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В началото всички виждате, че имате три извънредни докладни. Ще помоля, който е
“за” допускане до разглеждане на днешната сесия, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Предложението се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
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Преди да преминем към гласуването на дневния ред, ще помоля за вашето становище
относно допускането до разглеждане на четвърта извънредна докладна, независимо от това,
че тя е над нормата от 1/3. Касае се за персонална пенсия на малко дете, чиито родител е
починал и поради липса на трудов стаж на родителя, същото не е получило наследствена
пенсия. Така, че ако …да не бавим още един месец въпросното семейство ако има добрата
воля у съветниците да гласуваме до разглеждането и на четвърта извънредна докладна.
Който е “за” това тя да бъде разгледана, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
29
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
Предложението се приема.
Сега за целия дневен ред, който става с 14 точки с четирите извънредни докладни.
Който е “за” така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 700.00 /седемстотин/ лева на г-жа Катя
Кирилова Манчева, живуща в с.Бистрица, общ.Дупница, ул. „Бригадирска” 45, за
подпомагане на семейството. /Вх.№ 707/14.12.2012г./
2. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на г-н Васил Иванов
Кочев, живущ в гр.Дупница, ул. „Патрики Сандев” 17. /Вх.№ 716/14.12.2012г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за
регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с № 067001, местност
“Дяковката” по картата за възстановената собственост (КВС) на землището на с.
Кременик, община Дупница. /Вх.№ 723/13.12.2012г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване
на съгласие за кандидатстване с проект на община Дупница по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: “Зелена и достъпна
градска среда” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1:
“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на
физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012.
/Вх.№ 724/13.12.2012г./
5. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разработване и подаване на проектно предложение по Приоритетна ос 5 – “Социално
включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция
5.2.: “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на
неговите последици” Посредством процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: “ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO001-
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5.2.13 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. /Вх.№
725/13.12.2012г./
6. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи за обект: Външно ел. захранване на неурегулиран
поземлен имот с индентификатор 68789.25.390, м. Фандаклъка, по кадастралната карта
на гр. Дупница през селскостопански пътища- публична общинска собственост. /Вх.№
726/13.12.2012г./
7. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Изменение на Решение № 154/23.11.2012 год. за отдаване под наем поземлен имот с
номер 066002 в землището на село Грамаде, община Дупница – публична общинска
собственост. /Вх.№ 727/13.12.2012г./
8. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съветДупница, относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр. Дупница. /Вх.№
731/14.12.2012г./
9. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съветДупница, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства собственост на “Водоснабдяване и канализация –
Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /Вх.№ 732/14.12.2012г./
10. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съветДупница, относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на МБАЛ “ Св.
Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница. /Вх.№ 733/14.12.2012г./
11. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съветДупница, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства собственост на МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр.
Дупница. /Вх.№ 741/18.12.2012г./
12. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество. /Вх.№ 745/19.12.2012г./
13. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Правилник за дейността на общинско предприятие “ Социално
предприятие за обществено хранене – Дупница”. /Вх.№ 750/20.12.2012г./
14. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за отпускане на персонална пенсия. /Вх.№ 743/19.12.2012г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преди да започнем работа по първа точка ще дам думата на г-н Кацов да постави
питане с вх. № 740/ 18.12.2012 г. до кмета на община Дупница.
Имате думата г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете.
/чете питането приложено в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
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Благодаря г-н Кацов.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Г-н Кацов,
Уважаеми общ.съветници от групата на ОДС.
Наистина въпроса, който задавате касае три семейни центъра и един център за ранна
интервенция. Единственото, което е неточно в него е, че първата част вече е завършила.
Срока за приключване на строително – ремонтните дейности е 21 януари 2013 г.. По всеки от
въпросните обекти в момента се изготвя акт 15 за установяване годност за приемане на
въпросните обекти. Имайки предвид срока, в който е заложено по договор приключване 21
януари общинското ръководство ще обяви процедурата в началото на месец януари 2013 г. за
набиране на необходимите лица. Социалната услуга, касае 68 броя изброени по длъжности:
педагог – 8 бр., психолог - 10 бр., соц.работник – 9 бр., гинеколог – 1 бр., педиатър – 1 бр.,
мед.сестра – 7 бр., медиатор – 10 , логопед – 2, спец.педагог – 1, юрист – 2, стоматолог – 1,
детегледач – 5, възпитател – 8, тифлопедагог – 1, соц. педагог – 1 и психомоторен педагог – 1
бр.. Съобразили сме се със срока на приключване на строително – ремонтните дейности края
на януари, затова в началото на януари според нас е напълно достатъчно обявявайки
процедурата да бъде подбран необходимия персонал.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Може би отново г-н Кацов ще постави и второто питане на групата съветници на ОДС.
Г-Н ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н кмете.
/чете питането приложено в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Рангелов.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Рангелов,
Уважаеми колеги общ.съветници.
Това, което споделяте като проблем е проблем, който касае не само квартал
“Каваклия”. Касае и много други квартали, да не ги изреждам всичките. Имайки предвид
новия закон за изменение и допълнение на ЗУТ, който влезе в сила на 26 ноември тази година
в рамките на 6 месеца от неговото влизане кмета на общината трябва да внесе предложение в
ОбС за изработването на общ устройствен план без, който разбира се няма как да се пристъпи
към изработване на ПУП . Като първо мой ангажимент е и това ще бъде изпълнено на първа
сесия от новата 2013 г., т.е. в месец януари аз внеса предложение пред ОбС за изработването
на нов общ устройствен план.
След разговор с екип от архитекти разбрах, че за подготовка на задание на общ
устройствен план са необходими около 2-3 месеца, след което самия общ устройствен план
като време е в порядъка 6 – 9 месеца. Бях изненадан от дългия срок, но се оказва че това е
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обем от работа, който наистина касае този период. Сумирайки тези месеци стигаме, че в
началото на 2014 г. ние би трябвало да имаме вече влязъл в сила нов общ устройствен план.
След неговото процедиране е лесно да се почне изработването на ПУП за отделните
квартали.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Имате думата за отношение.
Г-Н ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н кмете. Надявам се, че това ще бъде приоритет за общината и да бъде
първа стъпка за интеграция на обществото.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Категорично ще бъде приоритет.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към първа точка от Дневния ред. Докладна записка от д-р Диана
Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в
размер на 700.00 /седемстотин/ лева на г-жа Катя Кирилова Манчева, живуща в
с.Бистрица, общ.Дупница, ул. „Бригадирска” 45, за подпомагане на семейството. /Вх.№
707/14.12.2012г./
Имате думата г-жо Кьосева да представите проекта за решение.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева.
Може да кажете и становището на комисията.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
След като разгледа социалният доклад и след това докладната записка внесена от мен
ПК по ЗСДЕВ дава своето положително становище по съответната докладна записка.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева.
Г-н Владимиров за становището на Икономическата комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Икономическата комисия разгледа докладната записка и становището и е, че не
подкрепя проекта за решение, тъй като смята, че тя не е мотивирана. Г-жа Манчева е
приложила и копие от фактура за заплатена разходи по извършена оперативна интервенция –
вадене на сливици на стойност 233 лв.
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Вижте в този град, в тази община сигурно има много хора в по-лошо състояние, затова
ИК не подкрепя проекта за решение.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров.
Имате думата колеги за изказвания.
Ако няма желаещи преминаваме към гласуване. Ще гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. 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
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
против
за
против
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

27
2
1
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,
Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 159
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 700.00 /седемстотин/ лева на г-жа Катя Кирилова Манчева, живуща в
с.Бистрица, общ.Дупница, ул. „Бригадирска” 45, по заявление до Община Дупница с входящ
№ 94-К-432/19.11.2012 г., за подпомагане на семейството.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2012 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към втора точка от Дневния ред. Докладна записка от д-р Диана
Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в
размер на 1000.00 /хиляда/ лева на г-н Васил Иванов Кочев, живущ в гр.Дупница, ул.
„Патрики Сандев” 17. /Вх.№ 716/14.12.2012г./
Имате думата г-жо Кьосева да представите проекта за решение и становището на
комисията.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми общ.съветници.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря.
След като разгледа подробния соц.доклад изготвен по заявление от г-н Васил Иванов
Кочев здравната комисия взе положително становище за отпускане на еднократна финансова
помощ.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева.
Г-н Владимиров за становището на Икономическата комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
По тази докладна ИК подкрепя проекта за решение предложен от г-жа Кьосева.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров.
Имате думата колеги за изказвания.
Ако няма желаещи ще гласуваме отново поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов

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

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

30
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
№ 160
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на г-н Васил Иванов Кочев, живущ в гр.Дупница,
ул. „Патрики Сандев” 17, по заявление до Община Дупница с входящ № 94-В640/23.11.2012 г.
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2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2012 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета 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 – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с № 067001,
местност “Дяковката” по картата за възстановената собственост (КВС) на землището на с.
Кременик, община Дупница. /Вх.№ 723/13.12.2012г./
По тази докладна е постъпила декларация от арх. Асен Пилев – общ.съветник в ОбС
Дупница, с която декларира, че няма да участва в обсъждането и гласуването на
горепосочената докладна във връзка с това, че той е изготвил ПУП – а най-вероятно.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Ще помоля някой от членовете на комисията по териториално
устройство…Заповядайте г-н Панчев да представите становището.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ - общ. съветник:
Благодаря.
Г-н Кмете,
Г-н Председател,
Уважаеми колеги и колежки.
На свое заседание комисията разгледа въпросната докладна и предлага тя да бъде
приета.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Панчев.
Имате думата колеги за изказвания.
Ако няма желаещи ще гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” така предложения проект , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
28
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 161
Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот с № 067001, местност “Дяковката” по картата за възстановената собственост (КВС) на
землището на с. Кременик, община Дупница.
Разрешава на Атанас Стоянов Клисарски, собственик на имота съгласно Нотариален
акт за покупко – продажба на недвижим имот № 10, том II , рег № 2624, дело № 184 от
23.10.2012 год., да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –
План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с № 067001, местност
“Дяковската” по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с.
Кременик, общ. Дупница, с цел да промени предназначението на земеделската земя на
неземеделски нужди съгласно Закона за опазване на земеделската земя и съпътстващите го
нормативни документи, за изграждане на обект “Малкоетажна жилищна сграда”.
С проекта да бъде определена териториално-устройствена зона по чл. 16, т.1 от
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройствено на отделните
видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) от разновидност “жилищна с малка
височина (до 10 м)”, означена като “Жм”, с устройствени показатели по чл. 19, ал. 1 от
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за ПНУОВТУЗ, както следва: височина (етажност) – 3м-10м
(1-3 етажа); плътност на застрояване (П застр.) – max. 60 %, интензивност на застрояване (К
инт.) – 1,2; необходима озеленена площ (П озел.) – min. 40%.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУР, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проекта да бъде придружен от специализирани схеми
и парцеларни планове на техническата инфраструктура.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионалната здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ “БТК”
АД, “Кабел Сат-Запад” ООД и експлоатационните дружества “В и К – Дупница” ЕООД и
“ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгледано с обявление при спазване изискванията на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Даване на съгласие за кандидатстване с проект на община
Дупница по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.409/2012: “Зелена и достъпна градска среда” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване
на физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012.
/Вх.№ 724/13.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Ще помоля за становища последователно г-н Владимиров като председател на ИК и гн Пилев на териториално устройство да представят становищата на комисиите.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря .
ИК разгледа докладната и дава положително становище за решението.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Като се надяваме, че проектантите ще дадат най-добрите решения за съответните
територии комисията предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Имате думата колеги .
Може би да помоля, тъй като това е един от важните проекти за града г-н Георгиев да
представи основните детайли от него или поне акценти.
Г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Благодаря Ви г-н Председател.
Уважаеми общински съветници.
“Зелена и достъпна градска среда” е един от последните, да не кажа наистина
последния проект по ОП “Регионално развитие” от периода 2007-2013г. мярката за която ще
бъде, за който е отворена. Срока за кандидатстване е 11-ти Януари. Това е един
изключително, една изключително интересна мярка, която същностно би подобрила
състоянието на градската среда и на живота на гражданите на община Дупница. Образно
казано, този проект би бил своебразно ако бъде одобрен разбира се което вероятността е
доста голяма, с оглед на това че 36 общини целево се финансират по тази мярка. Ако проекта
бъде приет това би било своебразно продължение на градската среда която реализирахме
скоро и приключихме през м. септември “Архитектурно, благоустройствено оформление на
широк център”. По проекта в момента все още се работи. Имаше обществено обсъждане през
месец октомври ако не се лъжа, на което част от вас присъстваха, както и доста граждани на
Дупница. Идеята както е по задание е да направим една сериозна интервенция в градската
среда в няколко зони на Дупница. Това са района около “Развесената върба”, района около
ж.к. “Дупница”, района около “Минчовия площад”, градинката “Левски”, “Велчова завера”,
цялата част около ул. “Св. Иван Рилски” над старата автогара. Така, бих казал че като обхват
проекта е почти два пъти по-голям. Териториален обхват имам предвид от градската среда
която наскоро приключихме, като в проекта са заложени най-различни мероприятия –
подмяна на бордюри, преасфалтиране, много детски и спортни площадки, малко велоалеи
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които наистина са задължителни според правилата на това проектиране и най-вече
озеленяване и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение. Последното нещо
само което ще кажа за да не бъда досаден е защо сме направили този периметър за
въздействие. В насоките по кандидатстването има изключително условие. Този тип проект да
бъде надграждане на, над проектите за градската среда които вече са реализирани, тоест да
има териториална граница така че се спряхме след общественото обсъждане засега да
интерминираме на този периметър като при следващото отваряне на мерките вече в
следващия програмен период от 2014 г. идеята ни, която разбира се ще обсъдим с Вас и ще
очакваме Вашата подкрепа е така едно доста по-сериозно благоустрояване на целия район,
около в района на кв. “Бишика” и ж.к. “Бистрица” като първа фаза. Ако имате някакви
конкретни въпроси съм готов или сега или по-късно да отговарям.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Благодаря и аз.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за изказвания.
Ако няма, ще гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. 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

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

отсъства
за
за
за
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 162
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства пред Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 1:
“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на
физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012,
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012:
“Зелена и достъпна градска среда” с проектно предложение за предоставяне на техническа
помощ.
2. Общински съвет – Дупница декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.
3. Общински съвет – Дупница декларира, че ще бъдат изградени и/или
реконструирани и въведени в експлоатация мрежите на подземната техническа
инфраструктура до сключването на договор с изпълнител за строително-ремонтни дейности
по настоящия проект по ОП <<Регионално развитие>> 2007-2013.
4. Общински съвет – Дупница декларира, че ще осигури собствен принос в размер на
5% от общата стойност на проекта.
5. 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:
5-та точка от Дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разработване и подаване на проектно предложение по
Приоритетна ос 5 – “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна
област на интервенция 5.2.: “Социални услуги за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици” Посредством процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: “ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ:
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BG051PO001-5.2.13 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.
/Вх.№ 725/13.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Ще помоля г-н Владимиров за становището на комисията по икономика.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря.
Становището на комисията е положително, за приемане на докладната.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Г-жо Кьосева, за становището на социалната комисия.
Г-ЖА ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси
също има положително становище по съответната докладна записка отчитайки важността на
проекта.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Кьосева.
Имате думата, колеги за изказвания.
Няма желаещи, ще гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 163
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства с проектно предложение по Приоритет на ос 5 – “Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”, Основна областна интервенция 5.2 “Социални
услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”
посредством процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0015.2.13 “ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г.
2. Общински съвет Дупница поема ангажимент да се създаде съответната социална
услуга – “Наблюдавано жилище за лица от ДДЛРГ” с капацитет 4, съответстващи на
идентифицираните, в резултат от изпълнението на дейностите по операция “Развитие на
системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”
конкретни територии и видове социални услуги за лицата от целевата група.
3. Общински съвет – Дупница дава съгласието си помещенията, находящи се на ул.
“Св. Георги № 19, частна общинска собственост, акт за собственост № 1654 от 22.02.2008г.,
апартаменти 302 и 303, намиращи се на 3 етаж и с квадратура 73 м2 и 99м2 да бъдат
предоставени за целите на проекта за период не по-малък от 5 години. /Приложение Акт за
собственост № 1654/22.02.2008г./
4. Общински съвет – Дупница упълномощава Кмета на община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на настоящето проектно
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предложение в това число подписване на запис на Заповед и всякакви други финансови и
технически документи, необходими за реализиране дейностите по проекта.
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
6-та точка от Дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: Външно ел. захранване на
неурегулиран поземлен имот с индентификатор 68789.25.390, м. Фандаклъка, по
кадастралната карта на гр. Дупница през селскостопански пътища- публична общинска
собственост. /Вх.№ 726/13.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще помоля г-н Пилев за становището на комисията по териториално устройство.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Става въпрос за даване на предварително съгласие за преминаване на ел. трасе по
територии, които са общинска собственост. Комисията предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Имате думата колеги за изказване. Няма желаещи.
Ще гласуваме отново 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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с чл. 30 ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 164
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
обект: “Външно ел. захранване на поземлен имот с индентификатор 68789.25.390, м.
Фандаклъка, по кадастралната карта на гр. Дупница, собственост на “Вилла футура” ЕООД,
през селскостопански пътища с идентификатори 68789.25.383; 68789.25.309; 68789.25.482;
68789.25.253 по кадастралната карта на гр. Дупница – публична общинска собственост.
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
7-ма точка от Дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Изменение на Решение № 154/23.11.2012 год. за отдаване под
наем поземлен имот с номер 066002 в землището на село Грамаде, община Дупница –
публична общинска собственост. /Вх.№ 727/13.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Само да поясня ако може. Значи тук става въпрос, продължителността на периода. По
закона за общинската собственост имаме право до 10г. За съжаление се оказа че по закона за
собствеността и ползване на земеделски земи, срока е до 5г. Имайки предвид това нещо,
предлагам тази корекция.
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Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви, г-н Чимев.
Ще помоля г-н Владимиров за становището на икономическата комисия.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е положително за промяна на текста.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров.
Имате думата колеги. Няма желаещи. 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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 “п”, ал.1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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 год., последно изм. и доп. с Решение 110/30.06.2011 г.
на Общински съвет – Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 165
Общински съвет Дупница изменя Решение № 154/23.11.2012 год., както следва:
§1. В т.2 вместо: “Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез
публичен търг на следния имот – публична общинска собственост, за срок от десет години,
при следните условия:”, да се чете: “Общински съвет Дупница взема решение за отдаване
под наем чрез публичен търг на следния имот – публична общинска собственост, за срок от
пет години, при следните условия:”
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към 8-ма т. от Дневния ред. Докладна записка от мен, относно Избор
на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД гр. Дупница. /Вх.№ 731/14.12.2012г./
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Сега в проекта за решение, само пояснявам, това което съм предложил е най-ниската
цена. Нашето желание беше, имам предвид и моето и на цялото общинско ръководство, този
път да се съобразим не само с най-ниската цена, а с това и да попроменим малко одитора.
Тоест да имаме различна гледна точка. Не се съобразявайте с това предложение. Имаме
свободата тук да решим с кое точно от предложенията ще се съобразим и изберем. Имайки в
предвид, че три от предложенията са представени от ръководството на “ВиК – Дупница”, а
само четвъртото е постъпило директно в общината. Хубаво е да се съобразим и с това да не е
същия този одитор, който е бил в годините назад. Но това е лично моето мнение, и мнението
на г-н Чимев. Какво е Вашето ще решим при гласуването.
Имате думата г-н Владимиров за становището на икономическа комисия.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател, същите разсъждения бяха направени в икономическата
комисия по време на разглеждане на докладната която е от Вас. Тъй като одитора който се
предлага, който е с най-ниска цена явно че разбрахме критерия за ниска цена. Но този одитор
е неколкократен одитор във “ВиК”. С цел да променим, смисъл да търсим вариант за нов
одитор, който да не стъпва на база проведени одиторски проверки в предишни години
икономическата комисия предлага да изберем втория. Един вид по цена с 280лв. е по-висока
цената, но да не бъде един и същи одитор през годините. Цената на Зоя Виденова Христова
от “ ЗОНАТ” ЕООД е 2744.00лв. или това са 280лв. повече от цената, която е на “KЕЙ БИ”.
Така че..
/шум в залата/
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Моля?
/Стоян Шушков: Третия е с по-ниска цена./
Да, извинявам се. Значи Янка Деевска. Тогава нека да остане Янка Деевска като
предложение от комисията за.. с цена 2700.00 лв. Търсим вариант за формален одитор.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Само ще Ви кажа че си направих труда да проуча тези кандидатствали одитори откъде
са всъщност. Под номер 2 – г-жа Зоя Христова “ ЗОНАТ” ЕООД е от София. Под номер 3 – гжа Янка Деевска е от Бургас. Номер 4 - г-жа Стоянка Иванова е от Дупница и номер 1 г-жа
Красимира Борисова, мисля че от Дупница също. Така че, може би Бургас е доста далече и
предлагам да бъде не третото, а второто предложение – г-жата от София все пак да няма
връзка с Дупница… и е по-добре. Номер 2 – г-жа Зоя Христова.
Всички оферти са при Вас, така че можете… когато е оферирана тотална цена не
мисля че има отношение.
Добре, в крайна сметка е постъпило предложение за номер 3 – г-жа Янка Деевска и
за г-жа Зоя Христова.
Който е “за” да изберем г-жата от Бургас – г-жа Янка Деевска, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
няма
“ПРОТИВ”
28
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
Предложението не се приема.
За г-жа Зоя Видинова Христова “ ЗОНАТ” ЕООД.
Който е да бъде избрана за одитор моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

28
няма
няма

Чета променения текст: Общински съвет Дупница избира за одитор дипломиран
експерт счетоводител на “ВиК – Дупница” ЕООД гр. Дупница - Зоя Видинова Христова от
“ ЗОНАТ” ЕООД с цена 2744.00лв. без ДДС и 3292.80 с включено ДДС.
Второ: Общински съвет – Дупница, възлага на управителя на “ВиК – Дупница” гр.
Дупница да сключи договор за независим финансов одит с избрания одитор и договори
неговото възнаграждение съобразно с цената по т. 1 и съответствие с разпоредбите по чл. 9
ал. 2 от Закона с независим финансов одитор.
Който е “за” това решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

28
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146, ал. 3 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗС, чл. 9 и сл. от
Закона за независимия финансов одит, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, и чл.
18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества /приета с Решение №87/29.05.2008 год. на Общински съвет Дупница/, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 166
1.Общински съвет-Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр. Дупница – Д.Е.С. Зоя Видинова
Христова от “ЗОНАТ” ЕООД с цена 2744.00 лева без ДДС /3292.80 лева с включено ДДС/.
2.Общински съвет-Дупница възлага на управителя на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница”ЕООД гр. Дупница, да сключи договора за независим финансов
одит с избрания одитор и договори неговото възнаграждение съобразно цената по т. 1 и в
съответствие с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към следващата, това е 9-та т. от Дневния ред. Докладна записка от
мен, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните
превозни средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /Вх.№ 732/14.12.2012г./
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Имате думата г-н Владимиров за становището на комисията по икономика.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Комисията разгледа докладната, също и протокола който е към нея от проведения
конкурс за застраховател. Да, наистина предложена е най-ниската оценка на
застрахователното дружество, но все пак те са в едни близки граници. Така че, приемаме
положително проекта за решение.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Ще гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “За” така предложения проект за решение моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
27
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
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Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница прие

на

РЕШЕНИЕ
№ 167
1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени със ЗАД “Евроинс” АД на обща
стойност 3 873.97 лева, съгласно представената офертата на застрахователя.
2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на дружеството да предприеме
необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
10-та т. от Дневния ред - докладна записка от мен, относно Избор на одитор –
дипломиран експерт счетоводител на МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница.
/Вх.№ 733/14.12.2012г./
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Само ще допълня, че този одитор е различен от одитора, който е правил одита на
последните 3 години.
Ще помоля отново г-н Владимиров за становището.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Комисията е с положително становище за избиране на одитор за МБАЛ “Св. Иван
Рилски”.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров, имате думата колеги.
/шум в залата/
Ами аз подозирам защо. Защото обикновено се канят един местен и някой от Варна,
Бургас, Пловдив. Обикновено тези хора за да присъстват на такива одити имат транспортни
разходи, сериозни командировъчни разходи. Най-вероятно тука случая е такъв. Това не съм
го проверил дали е точно така, но вероятно фирмите които са канени не всички са от региона.
Имате думата колеги.
Ако няма желаещи за изказвания, който е “за” така предложения проект моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146, ал. 3 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗС, чл. 9 и сл. от
Закона за независимия финансов одит, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, и чл.
18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
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собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества приета с Решение №87/29.05.2008 год. на Общински съвет Дупница, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 168
1. Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница – Д.Е.С. Стоянка Живкова Иванова от
“Стил консулт” ЕООД с цена 3 400 /три хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.
2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД
гр. Дупница, да сключи договора за независим финансов одит с избрания одитор и
договори неговото възнаграждение съобразно цената по т. 1 и в съответствие с
разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща 11-та т. от Дневния ред. Това е първата от 4-те
извънредни докладни. Отново е от мен относно Вземане на решение за избор на
застраховател, който да застрахова моторните превозни средства собственост на МБАЛ “Св.
Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. /Вх.№ 741/18.12.2012г./
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Първо ще гласуваме дали да я разглеждаме по същество тъй като нямаме становище на
комисия. Който е “за” това да се случи, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
26
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
Решихме да бъде разглеждана, имате думата за изказвания.
Няма желаещи. Който е “за” приемане на тази докладна моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
26
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ “Свети
Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
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1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна
застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на МБАЛ “Свети Иван
Рилски” ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени със ЗК “Лев Инс” АД на обща стойност
832.10 лева, съгласно представената офертата на застрахователя.
2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на дружеството да
предприеме необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
12-та т. от Дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – кмет на
община Дупница, относно Допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. /Вх.№ 745/19.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Ще гласуваме…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само да подчертая ако е удобно. Една единствена цел има въпросното допълнение.
Предотвратяване на разходи от общинския бюджет за суми към вещи лица за оценка на
имоти, реално по които интерес има заявен, но в последствие няма участие в процедура.
Приложение № 1 е достатъчно ясно. Погледнете, там е описано каква е идеята.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще гласуваме дали да разглеждаме докладната по същество. Дали да я дебатираме.
Който е “за” това да се случи, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
27
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
Имате думата колеги. Няма желаещи, ще гласуваме поименно
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет – Дупница прие
РЕШЕНИЕ
№ 170
1.Общински съвет Дупница приема Допълнения на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно Приложение № 1.
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
13-та т. от Дневния ред Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – кмет на
община Дупница, относно Приемане на правилник за дейността на Общинско предприятие
“Социално предприятие за обществено хранене – Дупница” . /Вх.№ 750/20.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Благодаря Ви.
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Гласуваме дали да обсъждаме въпросната докладна и да я
разглеждаме изцяло.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
27
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
Имате думата колеги. Заповядайте г-жо Николова.
Г-ЖА ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги, аз искам да задам един въпрос. Към раздел 5-ти чл. 10. т. 1-ва. За пояснение:
За ползване на услугата потребителите на “Социално предприятие за обществено хранене” –
Дупница заплащат потребителска цена на услугата. Малко пояснение за тази цена?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Може ли да проверя г-жо Николова и да Ви отговоря допълнително.
/г-жа Лорета Николова – Да, разбира се./
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други въпроси и желаещи за изказване?
Ако няма, който е “за” така предложения проект на решение да бъде приет, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дупница прие
РЕШЕНИЕ
№ 171
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1.Общински съвет Дупница приема Правилник за дейността на общинско предприятие “
Социално предприятие за обществено хранене – Дупница” / Приложение № 1/.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
И последната 14-та т. е Докладна записка от инж. Методи Христо Чимев – кмет на
община Дупница относно Предложение за отпускане на персонална пенсия. /Вх.№
743/19.12.2012г./
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта за решение
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проект за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще гласуваме дали да дебатираме докладната.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

Имате думата колеги. Няма желаещи.
Моля който е “за” приемане на така предложения проект, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет –
Дупница прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
1.Общински съвет Дупница дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Янис Явор Джасов , роден
на 04.05.2006 год., с постоянен адрес гр. Дупница, ул. “ Иван Вазов” № 49.
2. Общински съвет Дупница възлага на кмета на община Дупница след окомплектоване,
цялата преписка с документи да се изпрати в Националния осигурителен институт на
Република България.
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***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпихме Дневния ред.
Благодаря Ви за работата.
Пожелавам на всички Ви весело посрещане на коледните и новогодишни празници.

Заседанието бе закрито в 11.10 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

/ инж. Т. Инджева - старши специалист”ООбС/

/ К. Василиева – старши специалист ”ООбС/
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