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

......

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 22.02.2013 г. в Панорамната зала на Община Дупница се проведе ІІ-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства Ени Лефтеров.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.08
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.08, откривам ІІ - то редовно заседание за 2013 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с Изх. № 132 / 14.02.2013 година.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дупница.
/Вх.№ 85/05.02.2013г./
2. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне на условията и реда за организиране на разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на Община Дупница. /Вх.№ 87/05.02.2013г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Съгласуване на проект за изместване трасе на съществуващ водопровод във връзка с
изграждане на обект АМ “Струма” ЛОТ 1 “Долна Диканя – Дупница” в участък от км
321+000 до км 322+000. /Вх.№ 94/08.02.2013г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на бюджета на Община Дупница за 2013 год. /Вх.№ 95/08.02.2013г./
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. /Вх.№ 96/11.02.2013г./
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6. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост. /Вх.№ 104/11.02.2013г./
7. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.497, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост. /Вх.№ 109/12.02.2013г./
8. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.498, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост. /Вх.№ 110/12.02.2013г./
9. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.499, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост. /Вх.№ 111/12.02.2013г./
10. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Кандидатстване на Община Дупница с проектно
предложение по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 –
2013 CCI Number: 2007 CB 16I PO007. /Вх.№ 112/12.02.2013г./
11. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.6.567, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност
“Воденичница” по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична
общинска собственост. /Вх.№ 113/12.02.2013г./
12. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.7.197, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност “Корията”
по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична общинска
собственост. /Вх.№ 114/12.02.2013г./
13. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.6.568, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност
“Воденичница” по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична
общинска собственост. /Вх.№ 115/12.02.2013г./
14. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
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005026, землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. Вейнико през пътища – публична
общинска собственост. /Вх.№ 116/12.02.2013г./
15. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Вземане на решение за продажба на самостоятелен
обект с идентификатор 68789.607.131.5.15 и самостоятелен обект с идентификатор
68789.607.131.5.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, ул.
“Иван Вазов”. /Вх.№ 118/13.02.2013г./
16. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Продажба на земя, частна общинска собственост, в
полза на собственика на законно построена в нея сграда, представляваща поземлен имот №
68789.18.448 по кадастралната карта на гр. Дупница, ул. “Бузлуджа” № 12, с площ 391
квадратни метра. /Вх.№ 119/13.02.2013г./
17. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.124, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 9 056 квадратни метра. /Вх.№ 120/13.02.2013г./
18. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.121, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 5 582 квадратни метра. /Вх.№ 121/13.02.2013г./
19. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.59, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 7 460 квадратни метра. /Вх.№ 122/13.02.2013г./
20. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.58, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 10 813 квадратни метра. /Вх.№ 123/13.02.2013г./
21. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.45, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 16 343 квадратни метра. /Вх.№ 124/13.02.2013г./
22. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.72, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 6 023 квадратни метра. /Вх.№ 125/13.02.2013г./
23. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.87, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 6 109 квадратни метра. /Вх.№ 126/13.02.2013г./
24. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Дупница през 2013 година. /Вх.№ 127/13.02.2013г./
25. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за отдаване под аренда на
поземлен имот с идентификатор № 56349.9.24, в землището на село Пиперево , местност
Пузалките, с площ 118 055 квадратни метра. /Вх.№ 128/13.02.2013г./
26. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за отдаване под аренда на
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поземлен имот с идентификатор № 65245.5.35, в землището на село Самораново, местност
Долно Стреживо, с площ 111 670 квадратни метра. /Вх.№ 129/13.02.2013г./
27. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за отдаване под аренда на
поземлен имот с идентификатор № 56349.9.26, в землището на село Пиперево, местност
Пузалките, с площ 78 933 квадратни метра. /Вх.№ 130/13.02.2013г./
28. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Вземане на Решение за прекратяване чрез ликвидация на “Ученически столове – Дупница”
ЕООД, гр. Дупница. /Вх.№ 131/14.02.2013г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В началото колежките са Ви дали три извънредни докладни. Ще помоля да гласуваме
да ги допуснем ли до разглеждане в днешния Дневен ред.
Който е “за" това да ги включим в Дневния ред, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се и Дневния ред се увеличава на 31 точки.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще гласуваме целия Дневен ред с 31 точки.
Който е “за", моля да гласува!
Заповядайте по процедура.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Добър ден на всички. Предлагам докладна № 95/08.02.2013 г., относно Приемане на
бюджета на Община Дупница за 2013 год. да бъде изтеглена от днешното заседание за
разглеждане. Мотивите ми са, че не приет за бюджет 2012 год.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Постъпило е процедурно предложение докладна под № 4 от
Дневния ред, да бъде изтеглена.
Който е “за", моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
8
“ ПРОТИВ “
18
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
5
Предложението не се приема.
***

***

***

***

***

***

4

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте.
Д-Р ИВАН ИБРИШИМОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Предлагам докладна № 131/14.02.2013 г., относно Вземане на Решение за
прекратяване чрез ликвидация на “Ученически столове – Дупница” ЕООД, също да
бъде оттеглена от дневния ред, тъй кат не сме чули отчет на управителя на дружеството.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Ибришимов. Друго процедурно предложение, чухте го.
Който е “за" докладна записка с вх. № 131/14.02.2013 г., под № 28 в Дневния ред да
бъде оттеглена, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

9
19
3

Предложението не се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме Дневния ред с 31 точки.
Който е “за”, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
8

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дупница.
/Вх.№ 85/05.02.2013г./
2.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне на условията и реда за организиране на разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на Община Дупница. /Вх.№ 87/05.02.2013г./
3.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Съгласуване на проект за изместване трасе на съществуващ водопровод във връзка с
изграждане на обект АМ “Струма” ЛОТ 1 “Долна Диканя – Дупница” в участък от км
321+000 до км 322+000. /Вх.№ 94/08.02.2013г./
4.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на бюджета на Община Дупница за 2013 год. /Вх.№ 95/08.02.2013г./
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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. /Вх.№ 96/11.02.2013г./
6.Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост. /Вх.№ 104/11.02.2013г./
7.Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.497, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост. /Вх.№ 109/12.02.2013г./
8.Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.498, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост. /Вх.№ 110/12.02.2013г./
9.Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.499, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост. /Вх.№ 111/12.02.2013г./
10. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Кандидатстване на Община Дупница с проектно
предложение по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 –
2013 CCI Number: 2007 CB 16I PO007. /Вх.№ 112/12.02.2013г./
11. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.6.567, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност
“Воденичница” по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична
общинска собственост. /Вх.№ 113/12.02.2013г./
12. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.7.197, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност “Корията”
по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична общинска
собственост. /Вх.№ 114/12.02.2013г./
13. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.6.568, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност
“Воденичница” по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична
общинска собственост. /Вх.№ 115/12.02.2013г./
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14. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за обект: “Външно ел.
захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
005026, землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. Вейнико през пътища – публична
общинска собственост. /Вх.№ 116/12.02.2013г./
15. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Вземане на решение за продажба на самостоятелен
обект с идентификатор 68789.607.131.5.15 и самостоятелен обект с идентификатор
68789.607.131.5.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, ул.
“Иван Вазов”. /Вх.№ 118/13.02.2013г./
16. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Продажба на земя, частна общинска собственост, в
полза на собственика на законно построена в нея сграда, представляваща поземлен имот №
68789.18.448 по кадастралната карта на гр. Дупница, ул. “Бузлуджа” № 12, с площ 391
квадратни метра. /Вх.№ 119/13.02.2013г./
17. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.124, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 9 056 квадратни метра. /Вх.№ 120/13.02.2013г./
18. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.121, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 5 582 квадратни метра. /Вх.№ 121/13.02.2013г./
19. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.59, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 7 460 квадратни метра. /Вх.№ 122/13.02.2013г./
20. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.58, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 10 813 квадратни метра. /Вх.№ 123/13.02.2013г./
21. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.45, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 16 343 квадратни метра. /Вх.№ 124/13.02.2013г./
22. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.72, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 6 023 квадратни метра. /Вх.№ 125/13.02.2013г./
23. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.87, в землището на село Крайници, местността Асаница, с
площ 6 109 квадратни метра. /Вх.№ 126/13.02.2013г./
24. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Дупница през 2013 година. /Вх.№ 127/13.02.2013г./
25. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за отдаване под аренда на
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поземлен имот с идентификатор № 56349.9.24, в землището на село Пиперево , местност
Пузалките, с площ 118 055 квадратни метра. /Вх.№ 128/13.02.2013г./
26. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за отдаване под аренда на
поземлен имот с идентификатор № 65245.5.35, в землището на село Самораново, местност
Долно Стреживо, с площ 111 670 квадратни метра. /Вх.№ 129/13.02.2013г./
27. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община Дупница, съгласно
Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за отдаване под аренда на
поземлен имот с идентификатор № 56349.9.26, в землището на село Пиперево, местност
Пузалките, с площ 78 933 квадратни метра. /Вх.№ 130/13.02.2013г./
28. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Вземане на Решение за прекратяване чрез ликвидация на “Ученически столове – Дупница”
ЕООД, гр. Дупница. /Вх.№ 131/14.02.2013г./
29. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Съгласуване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект АМ „Струма” ЛОТ 2 „Дупница Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52. /Вх.№ 133/15.02.2013г./

30. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор № 87727.113.1, в
землището на село Яхиново, местност Лозницата, с площ 182 308 квадратни метра. /Вх.№

138/15.02.2013г./
31. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет –
Дупница, относно Отмяна на Решение № 10/25.01.2013 г. по Протокол № 1/25.01.2013 г.
/Вх.№ 145/21.02.2013г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Педи да преминем към първа точка от дневния ред е постъпило Заявление от г-н
Стефан Чавеев за изказване. Имате думата г-н Чавеев.
Г-Н СТЕФАН ЧАВЕЕВ - Гражданин:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Константинов,
Уважаеми общински съветници.
През есента на 2009 година бе поставено началото и основан международния фестивал
на мъжките хорове “Св. Иван Рилски” гр. Дупница. Идеята е моя и тя бе осъществена с
подкрепата на общината, Съюза на българските композитори, Българския хоров съюз и
Балканския хоров форум. Подкрепа получих и от акд. Валентин Бобевски, мой дългогодишен
приятел и един от най-добрите хорови диригенти в България и Европа. В момента той е
почетен Председател на Българския хоров съюз, главен художествен ръководител на хор
“Гусла” и Председател на фестивалния комитет на нашия фестивал.
Хоровото изкуство в гр. Дупница е един от автентичните духовни корени. От началото
на 2010 год. Дупница е столица на мъжкото хорово пеене. Международния фестивал на
мъжките хорове “Св. Иван Рилски” е включен в културния календар на Министерството на
културата. Той е уникален по своето съдържание и няма аналог в семейството на другите
хорови прояви в страната и в чужбина. Фестивала е посветен на празника на гр. Дупница 19
октомври и носи името на духовния покровител на гр. Дупница и България “Св. Иван РилскиЧудотворец”. Беше направен пропуск миналата година, че фестивала не попадна в афиша за
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празника на града. Тази грешка тази година следва да бъде поправена и той да бъде включен в
програмата на празника. Третия Международен фестивал на мъжките хорове “Св. Иван
Рилски” бе проведен на 13 и 14 октомври 2012 г. под патронажа на кмета на община Дупница
инж. Методи Чимев, с участието на Съюза на българските композитори, Българския хоров
съюз и Балканския хоров форум. На всички концерти присъстваха ръководителите на тези
творчески съюзи, Председателя на асоциацията на хоровете от Европейския съюз – проф.
Емил Янев, кмета на общината Методи Чимев и зам. кмета по Духовно развитие и
Хуманитарни дейности – Крум Милев. На концерта в Рилския манастир присъства и зам.
Министъра на Културата – Тодоров. Участие взеха шест хорови колектива, Фестивала беше
финансиран със сумата от 10 000 лв.
За провеждането на фестивала искам да изкажа сърдечна благодарност на Кмета - инж.
Методи Чимев и Председателя на ОбС – Ивайло Константинов, които много добре ме
разбраха, че този фестивал е една от емблемите на гр. Дупница и една много добра негова
реклама. А г-н Константинов, който и в трите фестивала ме непрекъснато подпомага и бе
единствения гражданин от който пръв получих поздравление, макар че тогава 2009 год. той
работеше извън гр. Дупница. Думите му бяха “Г-н Чавеев, това е най-добрия начин да
изчистим името на гр. Дупница и най-добрата негова реклама”.
Поради проявения интерес към фестивала на още 4, 5 хорови колектива от Франция,
Русия, Гърция и България на които бе отказано участие в третия фестивал, поради недостиг
на финансови средства, моля Ви за четвъртото издание на фестивала да бъде отпусната
сумата от 20 000 лв.
Градът ни е сред пионерите в утвърждаване на хоровото дело в България и един от
центровете на музикалната култура. През 2014 год. предстои да се честват 120 год. хорово
дело в гр. Дупница с което ще се отвори нова духовна страница в живота на града. На
тържественото заседание на Балканския хоров форум, проведено през 2010 год. в гр. Дупница
с участие на професори и музиканти от балканските страни, бе изказано становище и
направено предложение в гр. Дупница да бъде открита Балканска хорова академия, висше
училище с редовен курс на обучение, с прием на студенти и от балканските страни. За тази
идея има писма до г-н Чимев и г-н Константинов. Статутът на тази Академия е подготвен и
изпратен до общината. Необходим е сграден фонд и финансиране. Предстоят разговори с
общинското ръководство и представители на творческите съюзи. Предлагаме четвъртия
международен фестивал на мъжките хорове “Св. Иван Рилски” Дупница 2013 г. да се проведе
на 19 и 20 октомври 3013 год.
Благодаря Ви за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чавеев.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Приемане на Наредба за управление
на отпадъците на територията на Община Дупница с вх.№ 85/05.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. В началото ще помоля за становище г-н Пилев.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници.
Комисията разгледа докладната и като намира, че е съвсем естествено да се
синхронизира местните наредби със законодателството, предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Г-н Владимиров за становище на Икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Мисля, че това е Наредба която трябва да бъде приета, тъй като това е съобразно
законите в държавата. Единодушно е мнението на комисията. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Имате думата колеги. Ако няма желаещи ще гласуваме.
Който е “за” приемане на така предложения проект, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и във връзка
с чл. 19, ал. 1 от ЗУО и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 16
1. Общински съвет Дупница отменя Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Дупница, приета с Решение № 147 по протокол № 9 от 01.09.2011 г.
2. Общински съвет Дупница приема Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Дупница, съгласно /Приложение № 1/.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Определяне на
условията и реда за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на Община Дупница с вх.№ 87/05.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев за представите проекта.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-н Владимиров за становище на Икономическа
комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря. Становището на икономическата комисия е положително. Трябва да се
направи това нещо независимо, че е доста трудно.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Пилев за становището на ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Имате думата колеги. Няма желаещи. Ще гласуваме явно.
Който е “за” приемане на така предложения проект, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 20, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, чл. 21,
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
и във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
1. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи
договор с организация по оползотворяване или друго лице, притежаващо съответното
разрешение, регистрационен документ или комплексно разрешително, с който да организира
разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Дупница.
2. С договора да бъдат определени следните условия:
- изисквания към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в
т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно
събиране на отпадъците, честота на обслужване;
- количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на
тяхното изпълнение;
- задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на
територията на община Дупница;
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- задълженията за предоставяне на информация на гражданите на община Дупница по
прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и
информационни кампании и работа с обществеността.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка е докладна записка от инж. Чимев, относно Съгласуване на проект за
изместване трасе на съществуващ водопровод във връзка с изграждане на обект АМ “Струма”
ЛОТ 1 “Долна Диканя – Дупница” в участък от км 321+000 до км 322+000 с вх.№
94/08.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Г-н Пилев за становището на ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Явно, че до изграждането на магистралата такива докладни ще има вероятно още. Този
път докладната е пълна с детайли и комисията предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за изказвания. Ако няма желаещи ще гласуваме явно.
Който е “за” приемане на така предложения проект, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с действащата преди
изменението разпоредба на чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията и
предвид изложените в писмо № 08-00-89/29.01.2013 год. фактически основания, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ., бр. 82 от 2012 год.) и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ (в
редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ., бр. 82/2012 год.),
Общински съвет Дупница съгласува проект за изместване трасе на съществуващ водопровод
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във връзка с изграждане на обект АМ “Струма” ЛОТ 1 “Долна Диканя – Дупница” в
участъка от км 321+000 до км 322+000 от трасето на ЛОТ 1 на Автомагистрала “Струма”,
което трасе преминава по селскостопански път при магистрален км 321+340.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2013 год. с вх.№ 95/08.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Ще помоля първо за становище на икономическа комисия г-н
Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
На заседание на икономическата комисия разгледахме бюджета в рамката в която е
предоставен. По принцип икономическата комисия дава своето съгласие за разглеждане на
бюджета на сесия като беше решено всички политически групи участващи в заседанието на
ОбС да изразят своето становище за бюджета. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Пилев за становището на комисията по териториално
устройство.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията на свое заседание изслуша финансиста на общината г-н Петров, бяха даде
компетентни, точно отговори на всички въпроси. Задоволство изразих по отношение на
обезпечаването на такива съществени за Дупница мероприятия, като Международния хоров
фестивал, Международния фолклорен танцов фестивал, Хора на момчетата, Майските
празници на културата. Бяха зададени разбира се и въпроси, които искам да споделя и които
предлагащите ги искат да влязат в бюджета.
По предложение на колегите от ОДС се предлага за 10 000 лв. да се финансира стола за
учениците в с. Яхиново.
По предложение на колегите от БСП да се раздадат материали за изработване на
градинки, детски площадки по села, като труда да бъде от местното население.
Тъй като приемането на бюджета е и политически акт членовете на комисията взеха
решение да издадат становището си в зала.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Ще помоля г-жа Кьосева за становището на комисията по
здравеопазване.
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Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Благодаря.
На свое заседание ПК по здравеопазване, социални политики и етнически въпроси не
стигна до становище по отношение на докладната записка с проект решение за бюджета и се
предлага това да стане приемането след обсъждане в залата.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Колеги.
И нашата комисия също подробно и обстойно обсъди предложения прокто бюджет за
настоящата година. Всички изразиха недоволство, че няма отчет за изпълнението на бюджета
от миналата година и възникнаха сериозни дебати при обсъждането на въпросите. За целта
беше извикан и г-н Петров при нас, който даде подробни разяснения по съставянето на
бюджета и увери, че отчета на бюджета ще бъде разгледан на следващата сесия. В тази връзка
част от комисията се въздържаха по вземането на решения, а останалата част предлагат
предложената рамка да бъде обсъдена на днешната сесия, след което да се вземе решение за
приемане на бюджета.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов.
По предложение на икономическа комисия ще дам последователно думата на
председателите на групи в местния ОбС, да изразят становището на съответните групи. Първо
г-н Панчев за становището на групата на ГЕРБ.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Уважаеми колеги и колежки.
Становището на нашата група е бюджета да бъде приет така както е представен от
общинското ръководство. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Панчев. Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги,
Г-н Кмет.
Становището на групата на БСП е че този бюджет е съставен за няколко часа на едно
бюро без да са отчетени и взети предвид нуждите на хората от населените места и от
отделните целеви групи – култура, спорт, социални дейности. Това е видно и от
пожарникарския начин по който кмета тръгна по селата заедно с екипа си да провежда среща
с хората. Забележете след публичното обсъждане на проекто бюджета, когато му бяха
направени съответните забележки.
Друго за което искахме да бъде оттеглен този бюджет. Няма отчет за бюджета. Искам
гражданите на община Дупница да чуят, че това се случва за първи път в ОбС Дупница, в
община Дупница. Винаги първо се гледа отчета за бюджета за миналата година и след това

14

проекта за бюджета за тази. И при най-добрите ни намерения да приемем проекта за бюджет
за 2013 г. не можем да имаме първото доверие, че парите за миналата година са похарчен
както трябва. Нещо повече, ние като група, аз лично внесох искане до кмета да ни предостави
отчет в изпълнение на отчет на бюджета частично на шестмесечието. Беше около юни месец
ако не се лъжа. Беше ми отговорено, че такъв отчет е предоставен в ОбС и който иска може да
отиде да си го вземе и да го гледа. Не е това начина г-н Кмете. Вие сте задължен два пъти в
годината да давате отчет пред ОбС и пред гражданите на община Дупница за изпълнение на
бюджета. Това е.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Чимев иска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Явно за някои хора сесиите на ОбС са място за политическа изява. Няма лошо. Лошо е
когато тези хора като общински съветници не полагат необходимите усилия да се запознаят с
това което е редно да го правят, имам предвид случая конкретно за проекто бюджета и когато
тръгнат да правят политически изказвания, поне да са така леко информирани, ако не
основно.
Г-н Павлов, въпросния бюджет наистина се прави на бюро. Вие ако го правите в
землянки, ние го правим на бюро. Работата която е отнела на екипа, да не бъда нескромен
сигурно месец и половина, два. А Вие ако имахте толкова желание да бъдете добре запознати,
защо не дойдохте на масовото обсъждане, защо не проявихте интерес към това което е
подготвено като проекто бюджет, което беше качено и на сайта на общината. Г-н Павел
Петров изрично каза стая № 16.
Относно вчерашните Ви, онзиденшните Ви коментари по повод на бюджета. Бил
популистичен, антисоциален. Аз не знам какъв смисъл влагате в тези термини? Популизъм е
когато излезеш, както Вие на микрофона и говорите без конкретика. Популизъм ли е за 1
година общинското ръководство да стопи едни просрочени задължения от единадесет
милиона и триста до реално три милиона и половина, защото три милиона и двеста са в съда
по оперативна програма. Популизъм ли е да изложиш конкретни цифри кое, къде за какво е
изразходвано? Пак казвате отчет няма. Отчет има. Който иска може да отиде в канцеларията
на ОбС и да го получи. А антисоциална ли е политика която заложена като цифри увеличава
сума за капиталови разходи, за инфраструктура…….. Не искам да обиждам никой от
предходните колеги, всеки е правил според възможностите. В момента се прави пряко
възможностите. Една детска градина която знаете кога стартира. Защо не се направи?
Заложени са 500 000 лв. Суми за спорт и култура, недейте да казвате няма или не са
съобразени. Като миналата година усвоени средства за култура и спорт от общински бюджет
съм си направил труда да проверя последните 7, 8 години не е имало. Е това е популизъм.
А относно селата без коментар. Вашата народна представителка вчера ме прати на
митинг в София, Вие ме пращате едва ли не на предизборни срещи. Беше обявена за приемни
по селата януари преди масовото обсъждане. И не го правя защото трябва да отида да им кажа
за бюджета. Има кметове на две трети от селата където отидох. Попитайте. Имаше и
общински съветник вчера. Дали някой е коментирал цифра от проекто бюджета.
Благодаря за което. Може ли само г-н Петров да вметне за прословутия отчет.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Имате думата г-н Петров.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Добър ден.
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Уважаеми общински съветници.
Искам само да внеса едно пояснение. Проекто бюджета и отчета нямат нищо общо по
между си. Това са две съвсем различни дейности. Отчета се приключва в рамките на
приключване на държавния бюджет, който още не е приключен, нашия е приключен и в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Министерството на финансите за
представяне на отчетите. Тази година закъсняхме да ги вкараме заедно само по една причина.
За първи път се прави в община Дупница публично обсъждан на отчета, който трябваше да
бъде обявен 1 седмица предварително и това ни спря да внесем отчета и в ОбС, а след това
като извънредна точка мисля, че не е удачно да се вкарва отчета. Ще бъде вкаран като съвсем
редовна точка. Пак повтарям. Между двете няма нищо общо. Едното е проект за бюджет за
тази година, другото е отчет за миналата.
Въпреки това в приложение № 1 в настоящия проекто бюджет, средната графичка е
отчета за 2012 година. Това е което мога да поясня защо е така.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров. Г-н Кацов за становището на групата на ОДС.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет.
Ние ще подкрепим този бюджет, като се надяваме и пожелаваме изпълнението на
приходната част да е по-добра от тази на 2012 г. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Всички се надяваме. Благодаря. Г-н Владимиров за становището на групата на
“Лидер”.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Аз искам да изразя едно становище, което го спестих преди като председател на
икономическата комисия. При всички случаи бюджета който е предложен ние сме длъжни
днес да го обсъдим и да го приемем. Това, че не е приет отчета, аз не знам какво бърка в
приемането на бюджета. Отчета ние може да го разглеждаме не на едно, а на две заседания.
Може да търсим много неудачи и много въпроси които да отправяме към кмета и към
общинска администрация. Въпроса е сега, че общината не може да продължава без бюджет и
не искам да поглеждам в други общини където е масово явление.
Относно бюджета за тази година, аз няма да коментирам отчета въпреки, че имам и
информация от това което съм видял и за което съм се преди това поинтересувал, въпроса е че
всеки човек който желае може да се поинтересува. Бюджета наистина е много оптимистичен.
Ако наистина успеем да го изпълним така, смятам че ще се разбере и от населението на
община Дупница. За това ние ще подкрепим бюджета. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Петров.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Извинявам се. Взимам само отношение, каза се че не е вкаран отчет за полугодието.
Вкаран е по мой спомен на 2 август, за полугодието.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Така както го изисква закона.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Пак да уточня. Може би не се е разбрало, защото той се внася за информация, а не се
приема или обсъжда на заседание на ОбС. Просто се внася за информация и всеки общ.
съветник може да го получи да го разгледа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги. Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет.
Със сигурност ще има още желаещи. Понеже беше споменато вече. С оглед на
целодневната форма на обучение в ОУ “Кирил и Методий” с. Яхиново и за да дадем
възможност на децата да се хранят здравословно при нормални хигиенни условия ние от
групата на ОДС правим следното предложение. Да се предвидят 10 000 лв. за извършване
на ремонт на столовата на ОУ “Кирил и Методий” с. Яхиново, като същите бъдат
вземани по следния начин: Разходен § 51 в дейност 8.3.2 да се намали с 10 000 лв. и се
увеличи разходен § 5100 в дейности 322 – общообразователни училища.”
Прекъсвам за да можем да видим къде правим промяната. Като промяната се отрази и
в капиталовия списък, като компенсирана промяна, защото местим от едно перо в друго, а не
увеличаваме или намаляваме.
Благодаря Ви. Надявам се нашето предложение да намери разбиране, защото то
наистина не е трудоемко и не се отнася за много средства, но ще има един добър ефект.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля за становище г-н Петров, за допустимост на това предложение само, а след
това и г-н юриста за становище.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Да, обсъдено е на комисия, има възможност, реда е този, може да бъде извършено по
преценка на общ. съветници за целесъобразност. Но технически и правно има възможност.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров. Г-н Попов за становище.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н Председател.
Действително от правна страна няма абсолютно никакъв проблем да се направи
подобно изменение.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов. Ще гласуваме предложението на г-н Кацов.
Който е “за” това предложение да бъде прието, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Предложението се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за други предложения. Г-н Анин.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНИН – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги съветници.
Аз ще гласувам “против” този бюджет, защото няма предвидени пари за малките
населени места. За миналата година за тях са изразходвани 45 000 лв., което е около 3 000
лв. на кметство, които знаем пари са само за електроенергия. Не виждам предвидени пари за
решаването на спешните проблеми на селата за водоснабдяването, конкретно на
Самораново и на Джерман. Отговорено ми беше, че пари в бюджета няма ще се разчита на
европейски програми, а всички знаем, че тези европейски програми не се случват толкова
лесно и бързо, а и програмния период 2007 – 2013 приключи. Така че поне аз не знам такива
програми за решаване на тези проблеми. Тука е свързан също и проблема с регулационния
план на кв. “Каваклия”, който беше предвиден за тази година да се реши. Така, че ако може
за това да обясните така от къде ще са парите за тези………
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Анин. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници.
Отново поредно потвърждение, че цифрите ги четем избирателно. Моето уважение
към всеки. Като не знаете питайте. Не е срамно и няма лошо. Сумата която цитирате около
50 000 лв. изразходвана по селата, която била за ел. енергия. Е тук има една справка. Защо
не казахте “Абе г-н Чимев, дайте да видиме какво направихте по тия села?”. За информация
на групата от БСП, защото явно останалите знаят. Сумата която е изразходвана по всичките
16 кметства за ел. енергия е 21 200 лв. колеги. Разликата е за други дейности.
/Г-н Павлов-общ. съветник: Вие го казвате в отчета./
Кое казвам?
/Г-н Павлов-общ. съветник: В протокола който е./
Айде да не нарушаваме протокола по сесията.
Това което Вие не знаете или поне не искате да разберете. Социална политика как го
разбирате? Аз нямам нищо против на сесия на ОбС гласувайте по 50 000 лв. на кметство,
само кажете от къде да ги дадем? Преди време и на масовото обсъждане което направихме
пак казах. И за мен това е по-добрия вариант като кмет. Гласувате по една сума на кмет на
село, прехвърлям му издръжка и всякакви дейности, които касаят, не говорим капиталови
разходи от сериозен калибър, поддръжка на инфраструктурни, малки такива обекти. Няма
проблем. Казвайте от къде, от къде ги взимаме? Иначе е лесно.
/Г-н Анин-общ. съветник: Като управляваме ние общината ще кажеме./
Абе Вие ще чакате доста. Благодаря Ви.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ако позволите и аз ще кажа няколко думи по отношение на предложението да бъде
заложен в разходите за капиталови разходи, разходи за изграждане на водопроводи в малките
населени места. Уважаеми г-н Анин, ще Ви кажа нещо което е широко известно, но може би
Вие не го знаете. Програмния период 2008 – 2013 г. знаете кога беше договарян. В цяла
Европа водопровод и канал се строят с европейски пари, изключва аварийните ситуации. Този
програмен период беше договорен от Вашето правителство и в него не са предвидени разходи
за изграждане на водопровод, освен при съпътстваща инфраструктура при изграждане на
канал. Ние сме поставени в абсурдната ситуация да реконструираме пречиствателна станция,
която съществува и що годе все още отговаря на условията и то за отпадни води при
положение, че нямаме пречиствателна станция за питейни води. При положение, че във вода
газим и жадни ходим. И Вие искате с нашите местни приходи, които са в размер на 7 милиона
лева да изградим водопроводи в селата. Това Вашето правителство преди няколко години
трябваше да знае този проблем и да договори този ресурс. Сега какво направихме ние? Към
така направения проект, който Вие също, както и нашите съветници широко са имали
възможност да го дискутират и обсъждат, включихме съпътстваща инфраструктура и канал,
поне там където можахме да го направим, така че да има някаква полза реално видима за
хората, освен това което ще видят като пречистване на отпадните води, което реално това не
може да се усети от хората, ще го усетят ако я няма тази пречиствателна станция по повисоките сметки като санкции, които ще идват. Но, аз също твърдя, че това е популистко
изказване, което направихте. Няма община в България, която да може да си позволи, пък и в
Европа със собствените приходи да изгражда водопровод и канализация. Това е
изключително скъп капиталов разход. Г-н Башленски.
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Говорим за две конкретни неща. Кажете как ще решим проблема с водоснабдяването
на Самораново и на Джерман? Нищо повече. Къде е заложено там в бюджета? Ето на тези две
села. Не искаме да правим някакви водопроводи……..
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
А останалите не Ви ли интересуват г-н Башленски?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Башленски, продължавам със същата тема, с която започнах. В следващия
програмен период 2014-2020 година допустимо финансиране по ОП “Регионално развитие”
или пак казвам не е уточнено дори и двете министерства в този момент все още не са
разпределили ресурса, за да се знае дали ще бъде в околната среда или в регионалното
развитие, ще бъде допустим разход изграждането на водопровод. Така, че това е нашето
намерение и това винаги сме го казвали и това сме имали в предвид във формулировката
“воден цикъл”. Това е всичко, което е имало в предвид в цяла Европа, а не в Дупница. Ние не
сме някакъв частен случай. Г-н Георгиев също ще помоля също да даде някакви пояснения по
темата.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
По изказването на г-н Анин искам само да направя две уточнения. Значи първо по
отношение на Самораново, за което говорихте. Значи по отношение на Самораново може да
сме оптимисти. Проекта за реконструкция на пречиствателната станция, за която говори г-н
Константинов и за която както той каза успяхме да включим и подмяна на канал и
съпътстващ водопровод там където двете съоръжения се засичат. Очакваме всеки момент
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покана. Надявам се да бъде още следващата седмица, тъй като проекта вече е напълно
изчистен. Така, че проблема на Самораново ще бъде решен още в рамките на този програмен
период. Г-н Анин би трябва да знае действително, че програмния период не е приключил.
Освен това чакаме всеки момент покана за техническа помощ по мярката, която също е в
2007-2013 год. за решаване на проблемите с пречистването на водите и частично на канала на
населени места между 2 и 10 хиляди еквивалент жители, където със сигурност попада и
Яхиново. Т.е. ние ще имаме със сигурност възможност в рамките на няколко месеца да
подготвим една техническа помощ, един чудесен проект за Яхиново, който да реши напълно
проблема на Яхиново и ще направим всичко възможно да обосновем, че към тази
агломерация, образно казано, принадлежат Червен брег и Крайници. Така, че тези две села
също би трябвало да бъде решен проблема им и то в този програмен период, не това г-н Анин
като казва, че програмния период е изтекъл. Бистрица също попада в обхвата на
реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води. Така че Бистрица също така……..
Действително остава проблема за Джерман, Баланово частично, въпреки че тука сме в
разговори с новоизбрания кмет на Баланово, който има идеи които мисля, че с общи усилия
ще могат да бъдат реализирани не толкова за сметка на бюджета. Така че г-н Анин,
действително се прави абсолютно всичко което е възможно. Действително ще останат едно,
две от големите села, които ще трябва да се решават проблемите в следващия програмен
период, но не бива да бъдем максималисти.
Другото нещо, което искам просто да Ви обясня. Значи, по отношение на ангажимента
ни за “Каваклия”. Той в никакъв случай не е отпаднал, както и кмета нееднократно е
обяснявал. Значи проблема ще бъде решен цялостно. В момента се изготвя задание за общ
устройствен план на града. Крайния срок е месец май, ние даже няма да чакаме май. Срока за
изготвяне на заданието е някъде около 20 март, ако не се лъжа.
/въпрос от залата – По европейска програма ли?/
Не по европейска програма. Това ще става с финансиране от държавния бюджет.
Такива са инструкциите. Ние трябва това задание да го предоставим на Министерство на
регионалното развитие, те да го утвърдят и да пуснем вече обществена поръчка, като
финансирането вероятно ще бъде за сметка на държавния бюджет, тъй като това са едни
изключително скъпи проекти, които не биха могли да бъдат финансирани от никой общински
бюджет. Може би с изключение на два, три града. Така, че “Каваклия” ще бъде направен
общия устройствен план и за това нещо действително се работи в момента. Мога да Ви
запозная с работата по изготвянето на заданието. Така, че тези две основания наистина не
лежат на реални проблеми. Благодаря Ви много.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев. Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря.
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
Внимателно слушах до тук дебатите и ще се обърна първо към кмета. Г-н кмете, не си
позволявайте такъв менторски тон към Общинския съвет, към който и да било общ. съветник,
че едва ли не тук сме се събрали само невежи, които не четат, не познават цифрите даже не
говорят български. Изцяло Ваша е отговорността за това, че днес не се гледа отчета за 2012
год. Опитите на г-н Петров да Ви прикрива къде под законови, къде под полу-законови
актове, лично за мен са необясними. Как искате да се гледа бюджет, когато ние казваме
образно казано си нямаме доверие как сте работили миналата година, за да Ви гласуваме
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доверие и сега. А за да изпаднете в тази ситуация, ако бях на Ваше място щях да обявя още
миналата година кризисен бюджет и да кажем “Нищо няма да се прави в общината, докато не
се върнат старите дългове”. Изпадате в ситуация да се иска от Вас повече от колкото можете
да дадете. Не само за селата, а и за града. Красноречиви бяха посланията, които получихте от
председателите на комисии. В нито една комисия на практика бюджета образно казано не
мина. В нито една комисия нямаше съгласие да се гласува “да”, макар и с поправки. И пак ще
кажа. Така не се прави. Особено менторския тон към групи в ОбС. При положение, че
политическата обстановка в страната е толкова динамична, моето уважение. Не се знае кои
ще управляват само след няколко месеца. Да не се отзовете от другата страна.
Ако миналата година правителството на Премиера Борисов беше благосклонно и Ви
даде над три милиона лева от целевата субсидия, за мен лично този бюджет тази година не е
изпълним. Това което сте заложили като приходи няма как да се случи. Народа обеднява. Ако
миналата година събираемостта от местни данъци и такси е била около 70%, тази година няма
да надвиши тези си параметри. Бюджета не е изпълним и не е реалистичен и в никакъв случай
не бих го определил като бюджет на финансовата стабилизация, а по-скоро кризисен бюджет.
След като няма приоритети, и ние сме на практика като държава и като община в състояние
на криза с както казахте 11 000 000 лв. сте наследили не разплатени разходи. Това е една
ужасна сума. Два пъти повече от местните приходи. И за втора поредна година завиждам на
оптимизма и на Вас и на групата на ГЕРБ, които моите уважения казаха, че бюджета трябва
да бъде приет. Къде са приоритетите на ГЕРБ, като управляваща партия в Дупница за 2013
год.? Ако говорим, както каза и арх. Пилев, че бюджета е израз на политиката на
управляващата партия. Въпросителните около този бюджет, уважаеми колеги, са повече от
колкото това днес ние което можем да изприказваме и да вземем решение.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов.
Г-н Ибришимов и след него г-н Панчев.
Г-Н ИВАН ИБРИШИМОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, виждам че за 2012 г. има заложени за “Социално осигуряване,
подпомагане и грижи” 330 000 хиляди лева, за 2013 г. 280 000 лв. Близо 50 000 хиляди лв. помалко. Кое налага това? Защото аз мисля, че в условията на такава тежка икономическа криза
парите за социални придобивки на населението не трябва да се пипат.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Ибришимов.
Ще помоля г-н Петров, може би да даде отговор на този въпрос.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – н-к отдел “БФСЧУС и ЧР”:
Значи аз ще отговоря, въпреки че тези въпроси едва ли е момента да се задават сега.
Имаше достатъчно време да се зададат и да се уточнят. Имах и една покана от
икономическата комисия. За кое намаление говорите, защото така казано намаление…?
Г-Н ИВАН ИБРИШИМОВ – общ. съветник:
“Социално осигуряване, подпомагане и грижи” от 330 000 лв. 2012 г., са намалени на
280 000 лева за 2013 г.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл. спец. “Б, МД и ТРЗ”:
Ами да, издръжката е намалена там защото 100 000 хиляди лева тук влиза домашния
социален патронаж. Показания от миналата година – приходите, които са от такси от
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обслужваните лица се посочва с минус на приходите, а не като плюс, с минус в приходите и
съответно се изважда от разходите. За това тези 120 000 лв. са по-малко. Те просто не са
включени тук като разходи защото са извадени от приходите.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров.
Г-н Панчев.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Колеги и колежки.
Сега г-н Дангов, аз не знам, как взимате отношение за работата по комисиите като Вие
не присъствате на тези комисии. Не че ако бяхте присъствали на комисията, на която Вие сте
член щяхте да си зададете Вашите въпроси. Както виждате имаше поставени въпроси за
промяна на дадени от перо в перо, така че там можеше спокойно да си изразите мнението, но
Вие просто не присъствате. И другото което искам да кажа, Вие споменавате, Вашето
правителство ви даде тези милиони. Аз не можах да разбера г-н Кмет, на Вас лично ли ви ги
дадоха Вие да се облагодетелствате или за в полза на града. Ако са в полза на града тогава
евала Ви, че Вие сте допринесли за тази полза за града. Благодаря.
/Г-н Дангов – общ. съветник: За реплика!/
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Г-н Панчев, дърпате ме за езика за да Ви кажа следното. Когато на предната сесия
попитах кмета, попитах кмета и ще го попитам сега пак от микрофона. Това, което
правителството на премиера Борисов в края на 2012 даде е добре дошло. Отидоха ли в член на
групата на “Герб” от настоящия общински съвет като пари? Ето това питам. Питах миналата
седмица, тоест миналата сесия, сега питам пак отново.
/г-н Емил Панчев – общ. съветник: В моите джобове нищо не е дошло…/
Вие сте председател на група. За мен остава убеждението тогава, за мен остава………
/г-н Емил Панчев – общ. съветник: Вие в момента ме обиждате, извинявайте много!/
Вие сте председател на група.
/ г-н Емил Панчев – общ. съветник: Да и?/
За мен остава убеждението тогава…
/шум в залата/
За мен остава убеждението, за трети път казвам, че правителството на “Герб” дава на
Дупница, но “Герб” в Дупница разпределя по между си.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Дангов, това не е митинг предизборен, нито студио така че ще помоля нали да се
придържате към добрия тон.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми г-н Дангов, преди малко ми направихте забележка, може би до някъде
основателна, за менторския тон. Аз как да приема вашия?
/г-н Първан Дангов – общ. съветник: Това е към “Герб” не е към вас. Ако го приемате
лично мога да Ви отговоря./
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Мисля, че добрия тон изисква човек когато казва нещо да довърши с конкретни цифри,
имена. Недейте така.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Колеги, аз ще си позволя отново една забележка и г-н Дангов ще ме репликира сигурно
и мен. И пак казвам, според мен общинския съвет е място в което трябва да се дебатира по
същество, а не да се издигат политически лозунги и да правим предизборни студия. В
противен случай, вярвайте ми умея го. Ще стане така, че гражданите ще ни се смеят така
както се смяха вчера на парламента. Моля Ви, тук сме избрани да работим в името на тези
хора те с нищо не са ни виновни, за да ни слушат глупостите кой какви милиони и къде какви
е прибрал.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Хващам се за последните Ви думи, че тук сме избрани от хората да решаваме
проблемите на хората. Кмета специално е избран от хората да управлява общината, активите
на общината и да се отчита на тези хора, защото те са му работодателите, на хората. И по
закон трябва два пъти в годината да се отчете. Някъде някой от Вас да е видял някъде отчет за
изпълнение на бюджета? За дейността на кмета през годината?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Всеки който се е поинтересувал го е видял и то многократно, включително и Вие.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Да, ако съдим и по отношението на прием и на гражданите един път в седмицата, в
сряда, ако не се лъжа, а мисля че последните две седмици и в сряда не се е провеждала
приемна. Ако такова е отношението и за напред няма да се получат нещата.
/г-н Матей Попниколов – общ. съветник: Някога отказан ли Ви е прием?/
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз не разбрах какво общо има с проектобюджета ако е въпрос?
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
За отчета говорим.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Така?
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
И за това, че са Ви избрали гражданите.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не ми правете квалификация как работя, много Ви моля. Къде е г-н Дангов да ме
репликира?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ако няма други желаещи…?
Г-н Кацов.
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Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете.
Тъй като… Моля за малко внимание, аз слушах внимателно всички. Тъй като
разглеждаме бюджета ще Ви помоля да се върнем към цифрите. В дейност “Ремонт и
поддържане улична мрежа” общината е предвидила малко повече от половин милион, почти
600 000 лв. текущ ремонт. Това означава, това мисля е според мен, за изкърпване на дупките и
на уличната мрежа. Нали не бъркам?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
500 000 хиляди само да намеря…
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
595 000 хиляди лева е точната сума.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Изкърпване, да.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Има ли списък на улиците, които ще бъдат изкърпени? И включени ли са, по-скоро ми
е въпроса, дали са включени главните улици в селата, защото те наистина са непроходими.
Вие вчера гостувахте в Яхиново, и видяхте че стигането до центъра е възможно само с
офроуд машина. Това ми е въпроса дали са включени в списъка тези улици. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Кацов.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Въпросния списък с огромно съжаление е в пъти по-голям от сумата, която е заложена.
Но наистина се акцентира върху улици, които определено не са били обект на
възстановителни дейности. Идеята е точно и главните улици в селата да бъдат
рехабилитирани.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Моля.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Други желаещи? Няма. Преминаваме 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

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

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

22
8
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на ДБРБ за
2013 г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ и ЗОС, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
1. Приема първоначален бюджет на Община Дупница за 2013 г. по прихода и
разхода в общ размер на 22 344 206 лв., от които:
1.1. Приходи и разходи за делегирани от държавата дейности 11 295 761 лв. и приходи
и разходи за местни дейности 11 048 445 лв., разпределени съгласно Приложение №1, №2 и
№3, както следва:
1.1.1. Приходи от държавни трансфери в общ размер на 13 324 177 лв., в т.ч. обща
субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 10 908 077 лв. Трансфери за
местни дейности 2 416 100 лв., от които обща изравнителна субсидия 1 987 300 лв.,
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трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 44 500 лв. и целева субсидия за
капиталови разходи 384 300 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя
според ЗДБРБ и ПМС №1/2013 г. както следва:
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 232 200 лв. ;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 152 100 лв.
1.1.2. Собствени приходи от местни дейности в размер на 7 901 200 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 176 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 725 200 лв., в т.ч от такса битови отпадъци в
размер на 2 282 445 лв., в съответствие с план-сметката за разходите за 2013 г. по приложение
№4;
1.1.3. Друго финансиране за местни дейности, в т.ч. трансфери между бюджетни и
извънбюджетни сметки и фондове, временни безлихвени заеми по бюджетни и
извънбюджетни сметки и фондове, вътрешно финансиране и преходен остатък за капиталови
разходи от 2012 г., общо в размер на 731 145 лв.
1.1.4. Преходен остатък от 2012 г. в делегираните от държавата дейности, в размер на
387 684 лв.
1.2. По разходите, в общ размер на 22 344 206 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение №1, №2 и №3, в т.ч.:
1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 11 295 761 лв., в т.ч.
преходен остатък от 2012 г. 387 684 лв. Преходният остатък се разпределя във Функция
„Образование“.
1.2.2. Разходи за местни дейности в общ размер на 11 048 445 лв., в това число
резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 55 234 лв. и за дофинансиране на
делегирани държавни дейности 678 547 лв.
1.3 Инвестиционна програма за 2013 г., финансирана със собствени приходи, целева
субсидия за капиталови разходи и преходен остатък от 2012 г. в общ размер на 2 872 665 лв.,
съгласно приложения поименен списък Приложение №5.
2. Определя нов размер на общинският дълг и общинските гаранции към края на 2013
г., както следва:
2.1.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г., по §35 от ЗДБРБ за 2013
г., който не се включва в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг
(ЗОД) 2 455 500 лв.;
2.1.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. 0,00 лв.
2.1.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции в обхвата на
разпоредбите на чл. 12 от ЗОД към края на 2013 г. 2 603 339 лв.
2.2. Задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет – Дупница отделна
докладна записка за всяко конкретно поемане на дълг.
2.3. Приема годишният доклад по дълга за 2012 г. и намеренията за поемане на дълг
през 2013 г. по Приложение N6.
3. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос 12 000 лв.
3.2. Помощи за погребение 2 000 лв.
3.3. Други помощи по решение на ОбС 30 000 лв.
3.4. Субсидии за организации с нестопанска цел за развитие на ученически и масов
спорт 150 000 лв., разпределени според правилата на общинската наредба.
3.5. Субсидии за оркестри и състави, регистрирани като организации с нестопанска цел
на територията на община Дупница за участието им и организацията на конкурси и фестивали
в страната и чужбина, определени въз основа на одобрена програма на основание Правилника
за организацията и дейността на общински фонд Култура 70 000 лв.
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3.6. Субсидии за реализиране на дейностите по общински годишен план за младежта
на Община Дупница 5 000 лв.
3.7. Субсидии за читалищата, определени по единни разходни стандарти 241 434 лв.
3.8. За разпределение на средствата по т.3.2-3.6., кмета на общината може да внася
текущо в общинския съвет допълнителни критерии и механизми, но не по-късно от 30.04.2013
г.
3.9. Упълномощава кмета при предоставянето на субсидиите по т. 3.2-3.6. да договоря
и допълнителни условия за целевите разходи, свързани с времето и начина на изразходването,
предоставянето и отчитането на тези средства, при спазване на принципът разходите да се
извършват до размера на приходите.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, при
условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на
второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на
общината.
5. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни
разходи за сметка на бюджетната организация, в която работят за 2013 г., по Приложение №7,
с право на възстановяване в рамките на 85 % от действителните разходи.
5.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава
поименен списък по т.5;
6. Определя числеността на персонала и месечните средства за фонд работна заплата в
местните дейности за 2013 г., съгласно Приложение №8.
7. Приема план–сметките на извънбюджетните сметки и фондове по § 26 от ПЗР на
ЗДБРБ за 2013 г., съгласно Приложение №9.
8. Приема план-графика за обслужване на просрочените вземания за 2013 г., размера
на просрочените вземания и размера на просрочените задължения от предходната година,
които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година по Приложение №10 и №11.
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по тримесечия и по месеци.
10. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на
Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на
авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.
10.1. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за
ползване на безлихвен заем от централния бюджет.
11. Възлага на кмета на общината :
11.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
11.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
11.4. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един
вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности на съответната
функция, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование,
при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност от която се пренасочва.
12. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго,
предоставя следните правомощия на кмета :
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12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в
частта за местните дейности;
12.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
12.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за
изпълнение на общинския план за развитие.
12.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти, включително и по реда на §41 от ЗДБРБ за
2013 г.
12.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни
цели на общината.
12.7. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат
отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите
по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2013 г.
12.8. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Поддържане и озеленяване на
територии за обществено ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност
„Чистота” в съответствие с ЕБК за 2013 г.
12.9. Възлага на директорите на общински училища и детски градини да внесат за
утвърждаване от общинския съвет в срок до 15 март 2013 г. инвестиционните дейности, които
предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формулата целева добавка за
подобряване на МТБ от обща допълваща субсидия за делегираните дейности и/или
преходните остатъци от 2012 г.
13. Възлага на кмета на общината и ръководителите на бюджетни звена, финансирани
от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20.03.2013 г. консолидирана
годишна програма, съдържаща конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински
съвет бюджет и за оптимизиране на разходите.
14. Приема за информация протокола от публично обсъждане на бюджета,
Приложение №12.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Пета точка. 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 с вх.№ 96/11.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
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Ще помоля г-н Пилев за становище на комисията.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Становището на комисията е докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е същото – да бъде приета докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата колеги. Няма желаещи, ще 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:

29

“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год., последно доп. с Решение № 170/ 21.12.2012 год. на Общински съвет Дупница/, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот, представляващ монолитно помещение в
сградата на кметството, находяща се в с. Пиперево, обществен център, кв. 1, парцел VІІ-10,
с площ от 46 кв. м – публична общинска собственост по АОС № 218/09.10.1998 г., за срок от
десет години при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за магазин за хранителни стоки;
1.2. начална наемна цена – 92.00 лв. /деветдесет и два лева/ месечно, в която не е
включен 20 % ДДС;
1.3. депозит - 18.40 лв. /осемнадесет лева и четиридесет ст./;
1.4. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета
на Община Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към следващата шеста точка от Дневния ред. Докладна записка от инж.
Методи Чимев, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост с вх.№ 104/11.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-н Владимиров, а след него и г-н Пилев за
становищата на комисиите.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия дава положително становище за докладната
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Г-н Пилев.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Становището на нашата комисия е докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев, имате думата колеги. Ако няма желаещи ще 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за

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

30
няма
няма
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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
год., последно доп. с Решение № 170/ 21.12.2012 год. на Общински съвет Дупница/, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2013 год. в част ІІІ, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следния имот: складови
помещения в сутеренния етаж на административно-делова сграда /бивш Културен дом/,
находяща се в с. Крайници, обществен център, кв. 32, с обща площ от 45 кв. м /съгласно Сл.
бележка 08-09-562(1)/19.12.2012 г. от Дирекция “А и Г”/ – публична общинска собственост
по АОС № 364/14.01.2000 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичeн
търг, на общински недвижим имот, представляващ складови помещения в сутеренния етаж
на административно-делова сграда /бивш Културен дом/, находяща се в с. Крайници,
обществен център, кв. 32, с обща площ от 45 кв. м /съгласно Сл. бележка 08-09562(1)/19.12.2012 г. от Дирекция “А и Г”/ – публична общинска собственост по АОС №
364/14.01.2000 г., за срок от десет години при следните условия:
2.1. вид на търга – публичен търг с тайно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.2. начална наемна цена – 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/ месечно, в която не е
включен 20 % ДДС;
2.3. депозит – 9.00 лв. /девет лева/;
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща седма точка от Дневния ред е докладна записка от Крум Милев – за кмет
на Община Дупница, относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
68789.25.497, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през селскостопански път –
публична общинска собственост с вх.№ 109/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев да представите проект за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Г-н Пилев ще помоля за становището на ТСУ.
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Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Следват три докладни, които са идентични. Комисията предлага докладната да бъде
приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
29
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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
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РЕШЕНИЕ
№ 22
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.497, м. Дери вол, по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Дупница, собственост на “Артис Култура” ЕООД и “Вилла футура” ЕООД, през
селскостопански път с идентификатор 68789.25.175 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по
геодезия, картография и кадастър – публична общинска собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка от Дневния ред е идентична докладна. Докладна записка от Крум Милев
– за кмет на Община Дупница, относно Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за преминаване на трасе
на водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.498, м. Дери вол, по кадастралната карта на гр. Дупница през
селскостопански път – публична общинска собственост с вх.№ 110/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пилев каза становището и за следващите докладни, така че имате
думата колеги за изказване. 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

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

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

29
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
№ 23
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.498, м. Дери вол, по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Дупница, собственост на “Артис Култура” ЕООД и “Вилла футура” ЕООД, през
селскостопански път с идентификатор 68789.25.175 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по
геодезия, картография и кадастър – публична общинска собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка от Дневния ред докладна записка с вх.№ 111/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев, да представите идентичната докладна.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Проект за решение:
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Няма желаещи, гласуваме.
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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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за

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

30
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
№ 24
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за преминаване на трасе на
водопроводен клон и външно ел. захранване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 68789.25.499, м. Дери вол, по кадастралната карта и кадастралните регистри
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на гр. Дупница, собственост на “Артис Култура” ЕООД и “Вилла футура” ЕООД, през
селскостопански път с идентификатор 68789.25.175 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по
геодезия, картография и кадастър – публична общинска собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Десета точка от Дневния ред. Докладна записка от Крум Милев – за кмет на Община
Дупница, относно Кандидатстване на Община Дупница с проектно предложение по Програма
за транс-гранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013 CCI Number: 2007 CB
16I PO007 с вх.№ 112/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение:
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля за становището първо г-н Владимиров и след това
г-н Пилев.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Положително е становището на икономическата комисия.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров. Г-н Пилев.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Прави ми впечатление, че става въпрос за изключително неврологични пунктове на
територията на Дупница, като изразяваме надежда, че това може да се случи комисията
предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев, колеги имате думата. Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Първо искам един въпрос. Да разбираме подобряване качеството на живот само
подпорни стени ли да разбираме или може и други неща да се включват?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това е допустимо по този проект.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Това е допустимо? Защото аз имах предложение да останат две подпорни стени и да
предложа да се най-после да оправим пътя Самораново – Бистрица. Ако трябва нека
общинското ръководство да помисли, но това е много спешно защото сега в момента там е
непроходимо. Благодаря за вниманието.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Шопов по интегрирани планове за градско развитие кандидатстваме за техническа
помощ за проектно финансиране на този път, така че един от първите приоритети в
следващия програмен период е изграждането му.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
А тук е само изграждане на подпорни стени и интервенции в речните корита. То пише
на първата страница.
/г-н Иван Шопов – общ. съветник: То пише да, но допустими ли са други
интервенции?/
Няма друга, не.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги. Ако няма желаещи ще 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. 5.5.4 списък на
документите за кандидатстване при представяне на формуляра за кандидатстване от
насоките по горецитираната схема, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница за разработване и
изпълнение на проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2007 – 2013 CCI Number: 2007 CB 16I PO007.
2. Общински съвет Дупница декларира, че създадените активи се предоставят за
свободно право на използване за целите на проекта най-малко за 5 години след края на
проекта.
***

***

***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, като гледам стана доста шумно в залата.
Предлагам 15 минути почивка.
Часът е 11:45 часа.
***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Възстановяваме работа след почивката. Ще направим поименна проверка.
/Поименна проверка: присъстват 27 общински съветника/
Продължаваме работа с единадесета точка от Дневния ред. Докладна записка от
Крум Милев – за 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 и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65245.6.567, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност
“Воденичница” по Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична
общинска собственост с вх.№ 113/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение:
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Ще помоля г-н Пилев за становище на комисията.
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Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Следват 4 еднакви докладни. Три за Самораново, една за Блатино, за които комисията
дава становище докладните да бъдат приети.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Имате думата колеги. Няма желаещи за изказване, ще
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за

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
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РЕШЕНИЕ
№ 26
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
обект: “Външно ел. захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65245.6.567, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община
Дупница, местност “Воденичница” по Кадастралната карта на селото, собственост на Елена
Николова Щерева, през селскостопански път с идентификатор 65245.7.161, землище на с.
Самораново, ЕКАТТЕ 65245 по кадастралната карта на селото – публична общинска
собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата дванадесета точка е докладна записка от Крум Милев – за 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 и
Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65245.7.197,
землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност “Корията” по
Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична общинска
собственост с вх.№ 114/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Пилев каза за становището на ТСУ. Имате думата колеги.
Няма желаещи за изказване, 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

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

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
№ 27
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
обект: “Външно ел. захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65245.7.197, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община
Дупница, местност “Корията” по Кадастралната карта на селото, собственост на Красимир
Борисов Страдалски и Светлин Яник Зарев, чрез пълномощник Виктория Георгиева Зарева,
през селскостопански път с идентификатор 65245.7.629, землище на с. Самораново,
ЕКАТТЕ 65245 по кадастралната карта на селото – публична общинска собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тринадесета точка от Дневния ред. Докладна записка от Крум Милев – за 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 и
Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65245.6.568,
землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община Дупница, местност “Воденичница” по
Кадастралната карта на селото през селскостопански пътища – публична общинска
собственост с вх.№ 115/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Няма желаещи, ще 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за

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

28
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
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РЕШЕНИЕ
№ 28
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
обект: “Външно ел. захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65245.6.568, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, община
Дупница, местност “Воденичница” по Кадастралната карта на селото, собственост на
Стефан Антониев Първанов, през селскостопански път с идентификатор 65245.7.161,
землище на с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245 по кадастралната карта на селото – публична
общинска собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиринадесета точка от Дневния ред е последната идентична от тази серия, относно
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи за обект: “Външно ел. захранване и Водопроводно отклонение” на
неурегулиран поземлен имот с идентификатор 005026, землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ
04354, м. Вейнико през пътища – публична общинска собственост с вх.№ 116/12.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Има ли колеги желаещи? Няма, 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

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

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

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

28
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
№ 29
Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
обект: “Външно ел. захранване и Водопроводно отклонение” на неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 005026, землище на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. Вейнико, община
Дупница, собственост на “ГОГО КАР-2” ЕООД, през селскостопански път с идентификатор
005058, землище на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354 и път IV клас с идентификатор 000014,
землище на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354 по плана за земеразделяне на с. Блатино, община
Дупница – публична общинска собственост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва петнадесета точка от Дневния ред. Докладна записка от Крум Милев – за
кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за продажба на самостоятелен обект с
идентификатор 68789.607.131.5.15 и самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.16
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” с вх.№
118/13.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-жа Овчарченска за становището на
икономическата комисия.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Благодаря г-н Константинов. Становището на икономическата комисия е докладната
да бъде приета както е внесена.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пилев за становището на ТСУ.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията по ТСУ предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Имате думата колеги. Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги.
Стигаме до казуса на онова което на миналата сесия говорихме, че Програмата за
разпореждане с имоти общинска собственост и включването тогава на училищата г-н кмете,
това което искахме с колегите от БСП е да бъдат изключени от този списък. Днес виждаме, че
въпросните обекти които предлагате за продажба ги включваме екстремно. Моя въпрос,
който изхожда от това – има ли заявен интерес за закупуване на въпросните имоти и кое
налага днешното гласуване на тази докладна?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Мая Димитрова от общинска собственост.
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – ст. спец. “ОЖ и ОС”:
Значи за всички обекти, които в момента се предлагат на тази сесия има постъпили
заявления. Има желания. Всички са направени вече по новия действащ член в наредбата, за
всички има заплатени оценки. Налагането за продажба на тези имоти идва от там, че те в
момента са затворени, не се използват. Това нито на населението, нито на общината е в полза
като са затворени и неизползваеми.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С две думи има такъв интерес?
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – ст. спец. “ОЖ и ОС”:
Има интерес, да. Мисля, че е в интерес на всички те да бъдат продадени и да не седят
пустеещи.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
ОК. Благодаря.
Други желаещи? Няма желаещи, ще 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.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
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РЕШЕНИЕ
№ 30
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2013 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следните имоти:
1.1. Обект №3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
68789.607.131.5.15 по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на Агенция по кадастъра - част от общински недвижим имот: “Стопанско
- обслужваща част на първи етаж от жилищна секция на пет и шест етажа от жилищен блок
№ 45, включваща: Обект № 1 с площ 76,05 кв.м; обект № 2 с площ 56,43 кв.м; обект № 3 с
площ 37,84 кв.м; обект № 4 с площ 83,07 кв.м, построен в общински урегулиран поземлен
имот /УПИ/ I /първи/ - за жилищно строителство в квартал 60 по регулационния план на
град Дупница, ЖК “Велчова завера” - частна общинска собственост съгласно Акт
№1648/18.09.2007 год.;
1.2. Обект №4, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
68789.607.131.5.16 по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на Агенция по кадастъра - част от общински недвижим имот: “Стопанско
- обслужваща част на първи етаж от жилищна секция на пет и шест етажа от жилищен блок
№ 45, включваща: Обект № 1 с площ 76,05 кв.м; обект № 2 с площ 56,43 кв.м; обект № 3 с
площ 37,84 кв.м; обект № 4 с площ 83,07 кв.м, построен в общински урегулиран поземлен
имот /УПИ/ I /първи/ - за жилищно строителство в квартал 60 по регулационния план на
град Дупница, ЖК “Велчова завера” - частна общинска собственост съгласно Акт
№1648/18.09.2007 год.
2.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на следните общински недвижими имоти - частна общинска собственост
съгласно Акт №1648/18.09.2007 год., както следва:
2.1. Обект №3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
68789.607.131.5.15 по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на Агенция по кадастъра - част от общински недвижим имот: “Стопанско
- обслужваща част на първи етаж от жилищна секция на пет и шест етажа от жилищен блок
№ 45, включваща: Обект № 1 с площ 76,05 кв.м; обект № 2 с площ 56,43 кв.м; обект № 3 с
площ 37,84 кв.м; обект № 4 с площ 83,07 кв.м, построен в общински урегулиран поземлен
имот /УПИ/ I /първи/ - за жилищно строителство в квартал 60 по регулационния план на
град Дупница, ЖК “Велчова завера” - частна общинска собственост съгласно Акт
№1648/18.09.2007 год.;
Пазарната оценка на обекта е 37 130 лв./тридесет и седем хиляди сто и тридесет
лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти;
2.2. Обект №4, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
68789.607.131.5.16 по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на Агенция по кадастъра - част от общински недвижим имот: “Стопанско
- обслужваща част на първи етаж от жилищна секция на пет и шест етажа от жилищен блок
№ 45, включваща: Обект № 1 с площ 76,05 кв.м; обект № 2 с площ 56,43 кв.м; обект № 3 с
площ 37,84 кв.м; обект № 4 с площ 83,07 кв.м, построен в общински урегулиран поземлен
имот /УПИ/ I /първи/ - за жилищно строителство в квартал 60 по регулационния план на
град Дупница, ЖК “Велчова завера” - частна общинска собственост съгласно Акт
№1648/18.09.2007 год.
Пазарната оценка на обекта е 72 840 лв. /седемдесет и две хиляди осемстотин и
четиридесет лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти;
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3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдените пазарни оценки по т.2.1 и т.2.2 от решението.
3.2.Размер на депозит за участие в търга – 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с тайно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Публичните търгове с тайно наддаване да се проведат най-късно в 30-дневен срок
от публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договорите за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща шестнадесета точка от Дневния ред е докладна записка, относно Продажба
на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея
сграда, представляваща поземлен имот № 68789.18.448 по кадастралната карта на гр.
Дупница, ул. “Бузлуджа” № 12, с площ 391 квадратни метра с вх.№ 119/13.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев, да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-жа Овчарченска за становището на
икономическата комисия.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пилев за становището на ТСУ.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията намира за съвсем естествено прилежащия терен към сградата да бъде
продаден на собственика на сградата, за това предлага докладната да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Юриста предлага една корекция. На страницата на гърба на докладната, където е
упоменат чл. 35 ал. 3, този член да отпадне тъй като правното основание е чл. 41 ал. 2. Тоест
изречението става “Предвид разпоредбите на чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската
собственост чл. 50 ал. 1 и следващи от Наредбата за реда за придобиване” и т.н.
Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и сл. 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
№ 31
1. Приема експертна оценка от 22.11.2012 год. на лицензиран оценител инж. Петя
Александрова Райнова-Попова, съгласно която пазарната стойност на земята, частна
общинска собственост, представляваща: “Поземлен имот с идентификатор 68789.18.448 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
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Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: гр.Дупница,
ул.”Бузлуджа” №12; с площ: 391 квадратни метра; трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; стар идентификатор:
няма; номер по предходен план: 5424, 18.448, квартал: 190, парцел: XV – 5424, без
съдържащите се в имота сгради.” – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №1867/19.06.2012 год. на собственика на изградената в имота жилищна сграда Янка Димчова Делийска съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№159, том І, рег.№1395, дело №237 от 1998 год. е в размер на: 11 450 лв. /единадесет
хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва една серия от 7 идентични докладни. Първата от която е докладна записка
вх.№ 120/13.02.2013г., относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.134.124, в землището на село Крайници, местността Асаница, с площ
9 056 квадратни метра.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Г-жо Овчарченска, становището на комисията ако обичате.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Становището на комисията за тази докладната, както и за следващите 6 както казахте
Вие са 7, е положително. Тоест комисията смята, че докладната трябва да бъде приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Пилев, какво е становището на вашата комисия?
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Във нашата комисия се поставиха, постави се на практика един въпрос, относно
цената. Колеги които добре познават разположението на тези терени в местността Асаница са
на мнение, че цената е удовлетворителна, но има колеги които поставят въпроса дали 50ст. на
м² е достатъчно като цена. За това молим за отговор и за някаква обосновка за цената, която е
определена по принцип. Седемте докладни комисията предлага да бъдат приети.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата.
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – ст. спец. “ОЖ и ОС”:
Цената за седемте имота в местността Асаница е направена от лицензиран оценител от
Кюстендил. Имотите се намират в село Крайници успоредно на летището. Шеста категория
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със страхотна денивелация и аз мисля, че община Дупница ако вземе по 50ст. за тези имоти
няма да е на загуба. Даже напротив.
/г-н Иван Шопов – общ. съветник: То 2 лв. излиза./
/г-н Чавдар Милошев – общ. съветник: 50 стотинки. Все едно 500 лв. на декар./
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата колеги за изказвания.
Г-жа Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Благодаря. Тъй като на предишни заседания имаше предложение което се прие,
кметовете на населените места където се извършват продажби или въобще някакви други
видове дейности да си казват своето становище. Аз щях да помоля кмета на Крайници, да го
каже, но до колкото знам го няма. Не знам ако се е върнала Марияна? Няма я. Дали някой от
ръководството знае становището на кмета на Крайници относно продажбата на тези земи?
Ако го знае. Аз също съм от Крайници и мога да кажа моето становище, важно е да чуем
кмета все пак, който така или иначе има непрекъснат контакт със жителите. Ако го знаете,
разбира се ако не така остава. Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз Ви предлагам при такива докладни на комисия най-вече на икономическа никак не
е лоша тази идея. Нека да бъдат викани.
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – ст. спец. “ОЖ и ОС”:
Значи ако мога да се изкажа по същото нещо. Значи, преди две години във същата
местност беше продаден имот от 1 250 дка., който беше вече преобразуван от земеделска в
производствена и беше продаден на 44 стотинки, така че не мисля че сега цените на имотите
са скочили за да ние земеделска непреотредена да я даваме на едно левче. Те са в близост до
преработена земя к която преработена беше на 44 стотинки.
/г-н Вергил Кацов – общ. съветник: Но това нали е начална цена?/
Това е начална цена, да.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги аз ще кажа няколко думи. Значи става дума за терен, който е не трудно
достъпен а недостъпен. Аз съм обикалял тези терени във връзка с терените когато търсехме
депото къде да бъде изградено. Искам да Ви кажа, че там предполагам с вертолет единствено
може да се достигне. Така че, ако успеем да постигнем такава или по-висока от тази цена
мисля, че няма да е никак лошо. Имайки в предвид, че това е началната цена за плодородна
земя дори и такава би могла да бъде намерена. Има ли други желаещи?
Преминаваме 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

за
отсъства
за
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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 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
№ 32
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.124 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 Асаница, с площ: 9 056 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: VІ, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” –
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частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1934/23.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 4 600 лв. /четири хиляди и шестстотин 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 – 460 лв. /четиристотин и шестдесет
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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:
Колеги, предлагам съвсем законосъобразно и за протокола следващите 6 докладни гн Чимев да не ги чете, защото Вие ги имате на разположение и сте ги видели. Имаме и
становищата на комисията, директно ще повдигам на обсъждане евентуално всяка една от
докладните и да ги гласуваме.
Осемнадесета точка е докладна записка с вх.№ 121/13.02.2013г.
Има ли желаещи да вземат отношение по нея? Ако няма, 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

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

54

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

за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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
№ 33
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.121 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 Асаница, с площ: 5 582 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: VІ, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1933/23.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 3 030лв. /три хиляди и тридесет лева/.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в конкурса – 303 лв. /триста и три лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата точка деветнадесета от дневния ред. е докладна записка с вх.№
122/13.02.2013г.
Има ли желаещи да вземат отношение? Няма, гласуваме я нея.
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 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
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РЕШЕНИЕ
№ 34
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.59 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 Асаница, с площ: 7 460 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: VІ, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1932/23.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 4 000 лв. /четири хиляди 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 – 400 лв. /четиристотин лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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:
Следващата докладна е точка двадесета с вх.№ 123/13.02.2013г.
Има ли желаещи да вземат отношение? Няма, 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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 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
№ 35
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.58 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 Асаница, с площ: 10 813 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: VІ, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1931/23.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 5 500 лв. /пет хиляди и петстотин 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 – 550 лв. /петстотин и петдесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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 двадесет и едно от Дневния ред с вх.№ 124/13.02.2013г.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма, 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

Резултата от гласуването е:
“ЗА”

27

59

“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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
№ 36
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.45 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 Асаница, с площ: 16 343 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: VІ, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1930/23.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 8 100 лв. /осем хиляди и сто 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 – 810 лв./осемстотин и десет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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 двадесет и втора точка от Дневния ред с вх.№ 125/13.02.2013г.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма, 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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 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
№ 37
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.72 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 Асаница, с площ: 6 023 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: VІ, стар
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идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1929/23.11.2012 год., с
пазарна оценка в размер на 3 250 лв. /три хиляди двеста 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 конкурса – 325 лв. /триста двадесет и пет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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:
И последната от серията двадесет и трета точка с вх.№ 126/13.02.2013г.
Има ли желаещи за изказване? 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

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

отсъства
за
за
за
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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
№ 38
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
конкурс на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
39339.134.87 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 Асаница, с площ: 6 109 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория: VІ, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №1928/23.11.2012 год., с пазарна
оценка в размер на 3 300 лв. /три хиляди и триста 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 – 330 лв. /триста и тридесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
2.3.Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница.
2.4.Конкурсът 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.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата двадесет и четвърта точка от Дневния ред е докладна записка от Крум
Милев – за кмет на Община Дупница, относно Приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Дупница през 2013 година с вх.№ 127/13.02.2013г.
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви. Чета проект за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-н Шопов да представи становището на
комисията.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Константинов,
Уважаеми колеги.
Комисията разгледа годишната програма за развитие на читалищната дейност.
Считаме, че тя е разработена пълно, по месеци. Обхваща богата художествена и друга дейност,
така че предлагаме да бъде приета. Може би в основните задачи народните читалища и
индикаторите за оценка за изпълнението да се допълнят и вече съществуващото транс-гранично
сътрудничество и да се включат там и мероприятия по провеждане на такива транс-гранични
мероприятия. Предлагаме да бъде приета годишната програма.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Шопов. Имате думата колеги. Няма желаещи, който е “за” моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал.
1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 39
1. Общински съвет - Дупница приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Дупница през 2013 година.
Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Дупница през 2013 година.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща 25 точка от дневния ред е докладна записка от Крум Милев – за кмет на
Община Дупница, съгласно Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за
отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор № 56349.9.24, в землището на село
Пиперево , местност Пузалките, с площ 118 055 квадратни метра. /Вх.№ 128/13.02.2013г./
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля за становище г-жа Овчарченска.
Г – ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Икономическата комисия е “за” тази докладна.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Всъщност докладните са три еднакви. Постави се един единствен и логичен въпрос:
Дали при толкова големи площи няма терени, които да се обработват от стопани и сега да
има конфликти при отдаването под аренда? Изчистени ли са терените изцяло и могат ли без
конфликтно да се отдават под аренда? По принцип и трите докладни комисията предлага да
бъдат приети.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Мая , заповядай.
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – старши експерт “ ОС и ОЖ”:
С протоколно решение № 1 от 4 .6.2012 г. одобрено със Заповед РД – 05-76/
7.06.2012 г. близо 15 000 имота са предадени на община Дупница, т.н бивши чл.19. Това е
описано в правното основание в актовете, които са Ви към докладните. Няма как някой да
има претенции за тези имоти. Ако има някой претенции са неоснователни и може да ги
предяви и в съда, но реално ние имаме законово право върху собствеността на всичките
имоти.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте.
Г-Н БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ – кмет на с. Самораново:
Г-н Председател,
Уважаеми дами и господа.
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Това е според мен така един труден избор,защото защитавайки интересите на
общината тези земи би трябвало да бъдат отдадени под аренда за да може да се получават
пари в общината нормално е. Но, защитавайки интересите на хората на този етап поне за
имот по 26 точка хората от Самораново…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ние сме на 25 колега.Сега ли да взема дума или после…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Давай…
Г-Н БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ – кмет на с. Самораново:
Защитавайки интересите на хората от Самораново аз съм против на този етап да се
отдават под аренда тези имоти,защото в Самораново специално тези 111 дка положението е
такова, че то се обработват тези декари в момента се обработват от кооперацията в
Самораново. Като хората, които си мислят,че имат имоти там имат решение на поземлени
комисии, нямат скици. Дядото не е имал 400 лв. да даде на геодезическа фирма да го замери
и си мисли, че има имот и те си получават рента жито от кооперацията. В момента този
имот е стопанисван от кооперацията и е засят и се чака. Така, че….да законово засега
общината има право да ги дава, но ако съдебно тези хора решат да си водят дела и биха
спечелили и биха станали конфликт на интереси.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще дам думата на колежката да даде становище.
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – старши експерт “ ОС и ОЖ”:
Аз не съм съгласна с това, което каза кмета на с. Самораново. Ако хората реално
обработват тези земи това е незаконно, защото в община Дупница няма сключен договор за
наем или аренда или за каквото и да било ползване на тези земи. В момента в община
Дупница се водят пустеещи тези земи. Никой не е дошъл и казал: искам този имот да го
взема под наем или както и да било. Другото, което искам да вмъкна….
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Момент…а в същото време имаме заявен инвестиционен интерес .
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – старши експерт “ ОС и ОЖ”:
Да.
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ами Боби в този случай е нормално кооперацията също да заяви такъв интерес и
няма а има конфликт на интереси.
/ г-н Костадинов - кмет на с. Самораново: Ония ден научих./
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Е, че търга не е минал…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Как ги е ползвала досега?
/ г-н Костадинов - кмет на с. Самораново: Хората си мислят,че имат…/
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Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – старши експерт “ ОС и ОЖ”:
Другото, което искам да вмъкна е,че аз се съмнявам,че те имат някакви решения
понеже в тази комисия за предаването на имотите от чл. 19 участват 3 човека от поземлена,
участват хора от горско стопанство, от общината и не смятам, че е допусната грешка. Те ако
имат решение за този имот дори и да нямат скица, нямаше да…
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, от чисто правна гледна точка без да съм юрист Ви казвам конфликт би могло
да има ако господата, които претендират за собственост имат решение на поземлена
комисия, че им е възстановена. Няма как да има решение на поземлена комисия и една земя
да е възстановена на собственици и следващия момент да бъде възстановена на общината по
чл. 19. Това красноречиво говори, че те може да са ги поискали но не са им възстановени
тези земи, което категорично говори в посока, че няма как да има конфликт до момента в
който те не предявят претенции пред съда и не си докажат собствеността.
Г-Н БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ – кмет на с. Самораново:
Да, това е така по съдебен път могат да си ги върнат тези имоти все още има правно
основание. Сега общината има акт за частна собственост да има правно основание. Но в
тези земи хората имат решение на поземлена комисия за възстановяване право на
собственост в стари реални граници. За тези земи нямат скици, защото не са си наели
геодезическа фирма, аз съм правил такова нещо и знам че взимат около 400 лв. за
замерване. Нямат скици, имат решения.
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – старши експерт “ ОС и ОЖ”:
Бяха пуснати срокове първо 5 годишни и всеки собственик да отиде в поземлена и да
си докаже собствеността. След като изтекоха тези 5 години имаше последващи 5 години в
които се решаваше чрез съдебен спор и т.н. вече всички срокове изтекоха 2011 г., 2012 г. се
предадоха имотите на община Дупница за да бъдат изчистени абсолютно всичко, за да не се
получават такива дублажи и грешки. Аз мисля, че сега водиме неоснователен спор, защото
ние сме в пълното право.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Като собственост имаш в предвид…
Г-ЖА МАЯ ДИМИТРОВА – старши експерт “ ОС и ОЖ”:
Да.
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добре благодаря.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Аз имам едно такова предложение като вносител на докладната. Ако искате
въпросната докладна да не я гласуваме да не създаваме излишно напрежение. Може би има
такива ползватели. Какъв срок е необходим ако има ползватели да се изчисти тоя момент?
Месец, два?
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, ние като стопани сме длъжни да намерим инвеститори за всеки един
квадратен метър. В крайна сметка освен плодородни земи те създават и некакви работни
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места. Евентуалното изтегляне може да лиши някои от земите в сезон в който трябва да се
обработва да ги лиши от собственост.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Аз като вносител предлагам докладната за имота в землището на с . Самораново. Т.е.
докладна записка с № 129/13.02.2013 г. да бъде оттеглена.
Г -Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други желаещи за изказвания по т.25?
Преминаваме 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
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

27
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.23,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество/ приета с Решение №8/31.01.2008г. на ОбСДупница, посл. доп. с Решение№170/21.12.2012г. на ОбС-Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 40
1. Общински съвет - Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2013 год., като създава Раздел III Е, със
следното съдържание: Имоти които Община Дупница има намерение да отдаде под аренда.
2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Дупница за 2013 год., в Раздел III Е, със следния поземлен имот: Поземлен имот с
идентификатор 56349.9.24 село Пиперево, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-53 от
05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с
адрес: село Пиперево, местност Пузалките, с площ: 118 055 квадратни метра, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.
3.Общински съвет-Дупница дава съгласие за отдаване под аренда, чрез конкурс на
общински поземлен имот представляващ: "Поземлен имот с идентификатор 56349.9.24 село
Пиперево, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-53 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Пиперево, местност Пузалките, с
площ: 118 055 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин
на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
няма. Имотът не съдържа сгради.", съгласно Акт за частна общинска собственост
1873/24.10.2012 год., при следните условия:
3.1.имота се отдава само по предназначение – за нива;
3.2.начална арендна цена – не по- ниска от 2 361. 10 лв. /две хиляди триста шестдесет
и един лева и десет стотинки/ за стопанска година;
3.3.депозит - 472. 22 лв. /четиристотин седемдесет и два лева двадесет и две стотинки/;
3.4.условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисията, назначена с негова Заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3.5. конкурсът да се проведе най – късно в 30-дневен срок от публикацията на
обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за аренда със спечелилия конкурса.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Постъпи предложение от кмета Чимев. Докладна с № 129, т.26 да бъде изтеглена.
Който е “за” да отпадне от дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се предложението за оттегляне.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и седма точка от дневния ред е докладна записка от Крум Милев – за кмет
на Община Дупница, съгласно Заповед № 148/07.02.2013 г., относно Приемане на решение за
отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор № 56349.9.26, в землището на село
Пиперево, местност Пузалките, с площ 78 933 квадратни метра. /Вх.№ 130/13.02.2013г./
Имате думата колеги за изказвания.
Гласуваме щом 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество/ приета с Решение № 8/31.01.2008г. на ОбСДупница, посл. доп. с Решение № 170/21.12.2012г. на ОбС-Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 41
1.Общински съвет - Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2013 год., в Раздел III Е “Имоти които
Община Дупница има намерение да отдаде под аренда”, със следния поземлен имот:
Поземлен имот с идентификатор 56349.9.26 село Пиперево, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-553 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Пиперево, местност Пузалките, с площ: 78 933 квадратни метра, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид
нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.
2.Общински съвет-Дупница дава съгласие за отдаване под аренда, чрез конкурс на
общински поземлен имот представляващ: "Поземлен имот с идентификатор 56349.9.26 село
Пиперево, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-53 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Пиперево, местност Пузалките, с
площ: 78 933 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
Имотът не съдържа сгради.", съгласно Акт за частна общинска собственост 1905/05.11.2012
год., при следните условия:
2.1.имота се отдава само по предназначение – за нива;
2.2.начална арендна цена – не по - ниска от 1 578. 66 лв. /хиляда петстотин седемдесет
и осем лева шестдесет и шест стотинки/ за стопанска година;
2.3.депозит - 315. 73 лв. /триста и петнадесет лева седемдесет и три стотинки/;
2.4.условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисията, назначена с негова Заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
2.5. конкурсът 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
договора за аренда със спечелилия конкурса.

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща двадесет и осма точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на Решение за прекратяване чрез
ликвидация на “Ученически столове – Дупница” ЕООД, гр. Дупница. /Вх.№ 131/14.02.2013г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля за становище на икономическата комисия г-жа Овчарченска.
Г – ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Този казус на “Ученически столове”е разглеждан многократно в икономическата
комисия, както и са правени няколко срещи с управителя на дружеството. Наистина доста
отдавна беше назряло това решение да бъде прекратено това дружество, така, че колегите от
икономическата комисия сме “за” приемането на тази докладна.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Ще помоля и г-жа Кьосева за становище на комисията, която представлява.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА - общ.съветник:
Благодаря.
На свое заседание комисията по здравеопазване разгледа докладната записка и смята,
че в нея има непълна яснота относно това по какъв начин ще бъде осигурено ученическото
столово хранене. Затова нашето предложение, предложението на комисията и становището е
докладната да бъде разгледана на следващо заседание на ОбС, след като бъде внесена тази
яснота.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Нашата комисия поиска също помощ от бюджетния представител г-н Петров, който
ни разясни, че благодарение на дългогодишната дейност, която “Ученически столове” е
провеждала е затъвала и се е самоликвидирала се фактически и няма възможност повече. Но
на нас ни липсва…той ни показа отчет и становището на комисията е да се приеме тази
докладна.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви. Г-н Ибришимов.
Д-Р ИВАН ИБРИШИМОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги,
Групата на БСП няма да подкрепи тази докладна. Мотивите са: първо, че няма отчет
на управителя на дружеството. Именно затова исках да се оттегли докладната още при
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гласуване на дневния ред. Другото е, че липсва стратегия за по нататъшното изхранване на
учениците и както това,че управителя г-н Борисов ще бъде и негов ликвидатор, което по
закон е възможно,но считаме,че не е редно. Не на последно място това е лично мое мнение
не ангажирам групата, че с този статут на общинско дружество управлението ще бъде по –
прозрачно като цяло.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Ибришимов.
Давам думата на г-н Борисов да внесе разяснения по отношение на отчета. Все пак до
края на март е срока в който трябва да бъде готов отчета.
Г-Н РУМЕН БОРИСОВ – управител на “Ученически столове”:
Благодаря Ви за дадената дума.
Г-н Константинов, г-н Чимев, г-да общ. съветници.
Аз съм управител на това дружество от две години, преди това му бях главен
счетоводител. Мога да Ви кажа, че това решение, което е предложено да се вземе тука
трябваше да се вземе още преди три години. Аз като специалист, когато бях изпратен на
работа там като финансов контрольор при прегледа на баланса и отчета на това дружество
веднага казах, че това дружество така не може да продължава.
Мога да ви кажа с цифри задълженията.
По баланса към 31.12.2010 г. са 180 000 лв., сега са 467 000 лв.т.е. това е една снежна
топка, която постоянно расте и тя накрая ще стигне до гръмване. Така не може да продължи
дружеството. Специално за 2012 г. баланса и отчета съм го предал точно преди един месец в
ОбС. Там пределно ясно се вижда, че дружеството в последната година 2012 г. е увеличило
приходите със 102 000 лв., загубите от 2010г.от 79 000 лв. в момента са 49 000 лв.от които
26 000 лв. са в следствие на начислени лихви по не плащане на прочутия Райфайзен лизинг
и тъй като стана въпрос за него искам да изкажа благодарност на общ.ръководство, че това
нещо най после бе приключено. На практика община Дупница е собственик на
оборудването в кухненски блок на «Ученически столове». Целия лизинг беше за 208 000 лв.,
около 210 000 лв. г-н Чимев Вие и Вашите предшественици сте помагали да се стигне до
този момент. Ние иначе миналата година около три месеца дружеството излезе на печалба
вследствие на това, че всички училища ги поканихме и те се отзоваха и почнаха да хранят
децата си. Между другото мога да Ви кажа с цифри. Ние 2012 спрямо 2011 г. сме направили
над 78 000 повече закуски и над 42 000 повече в сравнение с 2011 г.. В момента от месец
декември съм сключил договор до края на учебната година между другото с всички
училища до края на учебната година имам договори и храня гимназията в гр. Бобов дол.
Имам едно малко уверение, че и едно друго голямо училище в Бобов дол ще пожелае да
дойде на изхранване към това предприятие.
В общи линии моето лично становище е и веднага Ви го казах как и да го отлагаме
това решение за мен то трябва да се вземе. Дали на тази, дари на следващата или по –
следващата сесия. За да може общината вместо да ми дава кредити, както сега като си
изплати господа общ.съветници сигурно не са запознати, но аз трансформирах
задълженията си към доставчици към задължения към кредита от община Дупница получен
за плащането на този кредит. Така,че топката продължава. Вярно собственик е община
Дупница, но задълженията стоят и се увеличават. Аз имам сключени погасителни планове с
НАП и НОИ за…от 2011 г., а от 2012 г. сега за цялата 2013 г., погасявам ги редовно но
погасявам част от тях. Значи паричният поток не ми позволява да направя 100% погасяване
на тези задължения, камо ли пък старите, които са от 2001 г.
Затова…
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Само да те помоля г-н Борисов понеже възникна въпроса как ще се организира
храненето, което наистина е сериозен въпрос?
Г-Н РУМЕН БОРИСОВ – управител на “Ученически столове”:
Значи аз предполагам, че ще продължиме да ги храниме защото ми се обаждат и
директори…С тази материя по ликвидацията се запознах. Не съм бил ликвидатор на
дружество…все пак като чета този член 328, ал.1 от Кодекса на труда трябва да освободя
моя персонал от 30 човека с предупреждение за 1 месец. Надявам се докато тече това
предупреждение дружеството да се трансформира в бюджетно, да стане бюджетна функция
към община Дупница, за да може не да получава дружеството кредити за община Дупница
които трябва да ги възстановява а да може да получава поевтиняване на храна. Има такива
случаи. Аз съм разгледал дейността на дружеството от неговото създаване 2002 г.са дадени
на дружеството 90 000 лв. от ОбС. Не знам дали юридически е било обосновано 2004 още
80 000 лв.. така, че да може общ.ръководство да помага на това дружество в рамките на
поевтиняване на храната. Защото как да ви кажа. Искат все повече училища да ги храниме
но искат на все по-ниски цени. А вие знаете статута на дружеството като търговско
разрешава кмета да одобрява повишението на цените. От 2 години ние не сме повишавали
цените на нашата продукция. Това мога да ви кажа.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ами трябва да питаме и тези, които са ви клиенти. Не може да ги задължиме.
Г-жа Китанова – зам.кмет по стопански дейности също няколко приказки по въпроса.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря ви.
Това, което до момента чухте че дружеството съществува от 2001 год. като търговско
дружество но истината е, че то не работи на пазарен принцип и никого не е работило. И
поради това се е стигнало до тази ситуация, която днес дискутираме. Действително оттук
нататък, това което Вас Ви интересува като предложения е дружеството след ликвидацията
му или по-скоро още следващите месеци да стане бюджетна дейност, да стане
общ.предприятие или третия вариант е да регистрираме изцяло ново дружество с 2 -3 лв.
или 10 лв. капитал, което да не носи тази тежест на задълженията.
Като това дружество новото обаче трябва да сме наясно, че ще спазва пазарните
принципи и ще може да се издържа. Това са вариантите.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
И аз ще допълня нещо. Сериозно сме обсъждали намеренията община Дупница да
подпомага дружеството на база договор някакъв конкретен, така че да се базира на нещо
твърдо на което да разчита въпросното новосъздадено дружество или общинско
предприятие.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Има и още нещо. Според инструкции на Министерство на образованието
директорите на училища би следвало сами да провеждат обществени поръчки и да избират
дружествата, които….доставчиците на храни. Т.е. ако това дружество в този си вариант
пожелае да бъде участник в обществена поръчка то не може да бъде такова, защото има
огромните задължения и няма чистото данъчно досие.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Е това е основното, което каза г-жа Китанова. 467 000 лв. ако не бъркам към
момента. Това е проблема големите задължения г-н Борисов каза добре, че се стараят но те
се стараят да си покрият лихвите. Социалния аспект, въпросните служители да казваме ли
откога не са осигурявани г-н Борисов…
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Поне от 7 години не са плащани осигуровки…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Те реално нямат трудов стаж за периода, в който са работили…
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Трудовият им стаж ще бъде признат съгласно законите но…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добре благодаря.
Имате думата г-н Милошев.
Г-Н ЧАВДАР МИЛОШЕВ - общ.съветник:
На мен все пак не ми стана ясно това дружество на загуба ли е? Защото в докладната
ясно е записано, че в продължение на няколко години трупа загуби. Едната е 50 000 лв.,
67 000 лв. докато се стига до 167 000 лв. Сега господина казва, че дружеството е на 102 000
лв. на печалба и т.н.Ние не можем да разберем за какво става въпрос сега. Другото, което е
обърнете внимание на докладната на обратната страна най отгоре ще видите каква е
написано. Това меко казано е нахално. Там пише, че мотива за ликвидацията е липса на
материални ресурси и организационни ресурси. Е материални ресурси 303 000 лв. малко
ли са материалните ресурси и 30 души работници организационни и т.н.и това да бъде
мотив за ликвидация. За ликвидацията на едно дружество има закон и начин за
ликвидацията на дадено дружество. Затова трябва да има одит направен финансов отчет и
т.н.Да се види кредитори кои са, какви задължения има, кои са кредиторите? Защото първо
идва държавата, на първо място е държавата. Ако има…чух думата НОИ, значи появява се
държавата може да запорира имуществото на това дружество. Всичко трябва да се изясни.
Ние не знаем за какво става въпрос всъщност.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Г-н Милошев имаше комисия от общ.съветници. мисля, че редно представители на
тази комисия също да чуете. Мисля, че информация е събрана достатъчно. Аз не мога да
разбера подтекста. Защо го ликвидираме или…
Г-Н ЧАВДАР МИЛОШЕВ - общ.съветник:
Да ама какъв е мотива…?Ама той казва че вече е на печалба…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Увеличава приходите, но не може да излезе на печалба.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В докладната е записано, че загубата за 2012г. е в размер на 49 000 лева
Г-жа Илинска.
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/г-жа Илинска - общ.съветник: Комисията когато разгледа докладната възникнаха
въпроси: кой ще храни социално слабите деца, на които се осигурява безплатна закуска и
безплатен обяд. Училищата няма да сключат договор с частна фирма, която ще осигурява на
12 или 20 деца от училище безплатен обяд. Освен това 30 човека отиват на борсата. Не, че те
са имали пари,но сега трябва отново да се натоварват нещата. В комисията смятаме, че
нещата не са доогледани затова внася предложение да се отложи във времето…до изясняване
на изхранването на учениците/
Г-Н РУМЕН БОРИСОВ – управител на “Ученически столове”:
Аз искам да изясня. Натрупаната загуба от 2001 г. досега е 303 000 лв.при капитал от
17 000 лв. това е …20 пъти е декапитализирано това дружество. То на практика такива
дружества се продават за 1 лев само да има кой да му покрие задълженията. Аз преди казах,
че със 103 000 лв. сме увеличили приходите на 2012 спрямо 2011 г..
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-жа Овчарченска.
Г – ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Благодаря. Тъй като възникнаха наистина много важни въпроси, незнам кой би
могъл да отговори на тях дали юриста или управителя, но наистина трябва да знаем ние
какво става един месец след като на тези хора им бъдат прекратени договорите. Докато е в
ликвидация това дружество всъщност то дали ще изпълнява дейността си и дали
договорите, които са подписани с училищата ще продължават. Защото това, което чухме от
г-жа Китанова има три възможности и те кога ще бъдат решени и кога ще бъдат взети
решения какво точно да се прави. Така, че да не оставиме децата без храна, както и
работещите в това дружество без договори и доходи.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Ще помоля г-н Фулев, който беше председател на специално назначената комисия да
провери работата на общ.предприятия и дружества да докладва резултата от въпросната
проверка.
Г-Н ИВАН ФУЛЕВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н председател,
Г-н кмете,
Колеги.
Преди половин година ми гласувахте доверието, като аз председател и комисия от
всички партии и представители на трима от общината да проведеме конкурс за директор на
“Ученически столове”. Поради това, че аз имах дългия опит и имах среща като бивш
директор на техникума с дружеството “Ученически столове” реших на моя отговорност
решихме цялата комисия да посетиме г-н Борисов, който беше добър тогава и ни даде отчет
на загубите, които бяха тогава 360 000 лв. преди 6-7 месеца а сега те са отишли със 100 000
лв. отгоре 470 000 лв.. На място имаше и финансова ревизия, консултирах се аз с
финансовия ревизор и колегите, които слушахме много внимателно видяхме, че в този си
вид дружеството не може да съществува. Това, което го имахме и това което и г-жа
Китанова казва е, че трябва да се смени начина на управление на това дружество. Нашето
предложение тогава беше да мине към социално обслужване на общината, за да може да се
започне от нула и това, което сега ще трябва да погасява тези 400 000 лв.общината тия пари
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да подпомага да се поевтинява храната и да се изпълнят всички условия, които каза и
госпожата и за безплатно хранене. Не да се унищожи дружеството напълно да съществува
под нова форма.
Аз го направих това от опит и мисля, че е нормално като станах директор на
техникума преди 15 години се разделих с “Ученически столове” и наех тогава с конкурс и
се проведе търг, което мина към фирма аз му забравих името и какво направиха. Поевтиня
храната 700 деца хранех и половината град идваха да обядват там. Два месеца тези хора, за
които сега сме загрижени 30 човека, това е вече до организация три месеца нищо не
работят. Една фирма как ще съществува, когато никой не работи? Какво направих, когато
тия хора взеха стола при мене? Лятото нямаха работа,работеше стола на половин капацитет
Направиха си бурканите, които ще трябва да работят да хранят. Бяха направили статистика
например един буркан боб им струваше 50 стотинки вместо да го купуват , както се купуват
директно от фирмите на 2-3 лв. Именно това е да остане да си съществуват “Ученически
столове”, да се хранят децата даже да се увеличат. Другото, което се направи в страната да
минат като предприятие и да отидат на търговската мрежа. В Кюстендил работят за
училищата и обслужват павилионите на града ама с нови технологии, например баничките
са на високо ниво…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Фулев.
Имайки предвид становището на тази комисия първата възможно сесия след
внасянето на резултатите от миналата година най логично беше кмета да внесе тази
докладна. Всички сме с противоречиви чувства. Затова е тука, за да я гласуваме и да
дебатираме. Няма никога и никой от групите предполагам вашата или нашата е
инструктиран а всеки по съвест да гласува. Не е намерението децата да бъдат оставени без
изхранване. Ще има приемственост и няма да има един ден без прекъсване на изхранването
но истината е, че предстоят конкурси, в които това дружество не може да участва.
Г-н Рангелов и предлагам след него да гласуваме.
Г-Н ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ - общ.съветник:
Г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги общ. съветници.
Г-н Борисов колко струва един храноден на 1ученик? Другото,което исках да
предложа, понеже училищата се борят за делегирани бюджети и всеки тича за повече деца
нека те да си направят график, ако има възможност общината да финансира, да си направят
“Ученически столове” в самото училище директорите да си поемат отговорност, когато
ламтят за ученици как ще ги изхранват, а не общината постоянно да трупа задължения а ние
да гласуваме в една каса,в която не се знае къде ще ходят тия пари.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Ибришимов.
Д-Р ИВАН ИБРИШИМОВ - общ.съветник:
Колеги, не искам да ни разбирате погрешно ние не сме против преобразуване на
дружеството. С оглед възникналите въпроси аз правя конкретно предложение тази докладна
да бъде гласувана на следващата сесия. През това време всеки един от нас да има възможност
добре да се запознае с отчета на управителя и да се изясни точно и ясно стратегията за понататъшното функциониране на това дружество. Да бъде гласувано на следваща сесия.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Подобно е моето предложение. Като обобщим дебатите отново стигаме до въпроса
до който стигнахме в здравната комисия. Предлагаме ликвидация не знаем какво става
занапред. Искам да използвам случая да Ви обърна внимание да обърнете поглед към всички
общински дружества, защото това дружество като е натрупало 400 000 лв. задължения,
миналата година беше на 320 000 лв.тогава работеха 27 човека, днес чуваме, че се 30. Така, че
може би въпроса е до организационни умения и т.н.
Втория ми пример сега като има толкова много задължения и го ликвидиране утре
какво ще направиме с болницата? Да ликвидираме и болницата и да направиме и нея
бюджетно заведение така ли?
И аз подкрепям да отложиме гласуването на ликвидацията да решим какво ще се
случи, как точно ще стане занапред, какъв ще бъде формата, колко хора ще работят и тогава.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Борисов.Имаше два въпроса към него. Защо са 30 вместо 27 и колко струва един
храноден?
Г-Н РУМЕН БОРИСОВ – управител на “Ученически столове”:
Тъй като от септември 2012 г. всички училища тръгнаха да се хранят. Тези трима
човека това са половин бройка. Освен това има и столове, които разливат около 200 порции
на ден като обяд. Приемаха заявки от децата. Щатното разписание на дружеството отнякога е
30 човека. На въпроса колко струва един храноден. Едно ястие с месо ми струва 1.89 лв.
Казах и пред телевизията на въпроса колко ви струва храната. Вие всички знаете,че от доста
време цените на хранителните стоки се вдигнаха много. Вдигна се горивото,вдигна се
електроенергията ние от две години държиме едни цени, които не са мърдали и това е. Първо
по наше разбиране не можем да търсим максимална печалба от децата, които храним и второ
винаги когато сключвам договори с директори на училищата хората искат още по-евтино да
им платим отколкото в момента. Пред телевизията преди време отговорих на мен едно ястие с
месо ми струва с пълната си себестойност с печалбата с ДДС, тъй като дружеството е
регистрирано по ДДС 1.89 лв., а аз го продавам на децата за 1 лев. Оттам се трупат и загубите.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Борисов.
Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Ако някой ме е разбрал погрешно подтекста не е на всяка цена. Говориме за
предприятие, което инкасира сериозни финансови загуби по една или друга форма доста
дълъг период от време. Нищо в тая посока не е направено. Социалната дейност никой не я
пренебрегва. Едно единствено нещо и аз приемам като аргумент конкретен отговор така и не
се получи. Как правим оттук насатне? Затова подкрепям предложението на колегите
предлагам докладната да бъде оттеглена. Но имам една молба към ОбС. Комисия така или
иначе беше сформирана. В рамките на 15 дни нека да има готово предложение. Да бъде
внесено за следващата сесия конкретно и ясно.
Благодаря Ви.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги моля ви наистина по-отговорно не да се гоним по стълбите и да си казваме
решенията а в писмен вид да постъпи доклад какво точно предлагате. Затова беше
сформирана тази комисия, какво е предложението на въпросната комисия, защото пак казвам
всички директори на училища са длъжни да проведат търгове. Лишаваме общ.предприятие,
което би могло да има договореност с общината да бъде финансиран всеки храноден и от
общината да изпусне тази поръчка и по този начин да лишим всички наши ученици от тази
социална придобивка, която имат. Да плащат по-малко отколкото реалната себестойност на
един храноден т.е на друг език казано да се явят частни дружества на търговете и 1 храноден
примерно или едно ястие да стане 3 лв. и ние да изпуснем този момент, защото няма да
имаме възможността да въздействаме на процеса . Моля Ви наистина в рамките на две
седмици да излезете с конкретно предложение като тогава ще гледаме и финансовите
резултати и ще има по-пълна информация.
Гласуваме предложението на кмета да отпадне от дневния ред докладна №
131/14.02.2013 г.
Който е “За” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се предложението .
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща двадесет и девета точка от дневния ред е докладна записка от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласуване на ПУП – Парцеларен план за
линеен обект АМ „Струма” ЛОТ 2 „Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52.
/Вх.№ 133/15.02.2013г./
Г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги преди да дебатираме допуск до дебатиране ни трябва.
Който е “За” това да я обсъждаме, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се предложението.
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Имате думата колеги.
Няма желаещи гласуваме по същество докладната.
Който е “За” това да бъде приета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 3 от Закона за
устройство на територията и предвид изложените в писмо № 42-01-234/13.12.2012год.
фактически основания, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 42
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ (ДВ., бр. 82от 2012год.) и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ (в
редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ., бр. 82/2012год.),
Общински съвет Дупница съгласува проект за Подробен устройствен план - Парцеларен
план за линеен обект АМ „Струма” ЛОТ 2 „Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км
359+483.52., трасето на която преминава на територията на община Дупница през
землищата на с. Блатино, гр. Дупница, с. Баланово и с. Джерман.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под аренда на поземлен имот с
идентификатор № 87727.113.1, в землището на село Яхиново, местност Лозницата, с площ 182
308 квадратни метра. /Вх.№ 138/15.02.2013г./
Който е “За” това да я обсъждаме, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се предложението .
Г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
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Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за изказвания.
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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.23,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
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разпореждане с общинско имущество/ приета с Решение №8/31.01.2008г. на ОбСДупница, посл. доп. с Решение№170/21.12.2012г. на ОбС-Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 43
1.Общински съвет - Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2013 год., в Раздел III Е “Имоти които
Община Дупница има намерение да отдаде под аренда”, със следния поземлен имот:
Поземлен имот с идентификатор 87727.113.1 село Яхиново, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-58 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Яхиново, местност Лозницата, с площ: 182 308 квадратни метра, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена
орна земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа
сгради.
2.Общински съвет-Дупница дава съгласие за отдаване под аренда, чрез конкурс на
общински поземлен имот представляващ: "Поземлен имот с идентификатор 87727.113.1
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Яхиново, местност Лозницата, с
площ: 182 308 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин
на трайно ползване: Изоставена орна земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: няма. Имотът не съдържа сгради.", съгласно Акт за общинска собственост
№2134/15.02.2013 год. за поправка на Акт за частна общинска собственост
№1893/31.10.2012 год. е актуван за частна общинска собственост следния общински имот,
при следните условия:
2.1.имота се отдава само по предназначение – за нива;
2.2.начална арендна цена – не по - ниска от 3 646. 16 лв. /три хиляди шестстотин
четиридесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ за стопанска година;
1.3.депозит - 729. 23 лв. /седемстотин двадесет и девет лева двадесет и три
стотинки/;
2.4.условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисията, назначена с негова Заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
2.5. конкурсът 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
договора за аренда със спечелилия конкурса.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
И последната тридесета и първа точка от дневния ред е докладна записка от мен,
относно Отмяна на Решение № 10/25.01.2013 г. по Протокол № 1/25.01.2013 г. /Вх.№
145/21.02.2013г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
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Гласуваме допуск до дебат.
Който е “За” това да я обсъждаме, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се предложението.
Става дума за един терен, за който гласувахме да сменим предназначението му, за
който се оказа, че реката е променила имота като граници. Трябва да бъде направено ново
геодезическо заснемане, цяла нова процедура. Тъй като изтича срока, в който трябваше да
представим въпросната скица а няма как да я представим затова го отменяме. Когато е
готова тогава наново ще входираме докладна.
Имате думата колеги за изказвания.
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

за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
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32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
отсъства

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 45 “и” от правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 45, ал. 9 от
ЗМСМА, Об.С прие:
РЕШЕНИЕ
№ 44
1. Общински съвет Дупница отменя Решение № 10/25.01.2013 г. по Протокол №
1/25.01.2013 г.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Приятен ден.

Заседанието бе закрито в 13.40 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

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

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