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

......

ПРОТОКОЛ
№4
Днес 22.12.2011 г. в Панорамната зала на Община Дупница се проведе ІV-то извънредно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 31 общински съветници.
Отсъства Лорета Николова.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.07
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден на всички.
В залата присъстват 31 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане на
днешната сесия. Часът е 10.07, откривам IV - то извънредно заседание за 2011 година на
Общински съвет Дупница.
Ще изчета Решение № 185/06.12.2011 год. на ОИК гр. Дупница, относно Предсрочно
прекратяване на пълномощия на общ. съветник и обявяване за избран на следващия в листата
за съветник към Общински съвет Дупница.
/чете Решение № 185/06.12.2011 год. на ОИК/
В тази връзка ще помоля г-н Попниколов да заповяда на микрофона за полагане на
клетва. Заповядайте г-н Попниколов.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите на община Дупница и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!”
/Г-н Матей Николов Попниколов подписва клетвеният лист/
/аплодисменти/
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
На всички е раздаден Дневния ред по който ще работим днес с Изх. № 615/16.12.2011 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от арх. Асен Пилев – общ. съветник, относно приемане на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация. / Вх. № 590/07.12.2011 г./
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2. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Определяне поименния състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. / Вх. №
614/15.12.2011 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Закриване на кметства: с. Блатино, с. Дяково, с. Палатово, с. Пиперево, с. Тополница. /
Вх. № 551/29.11.2011 г./
4. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД,
гр. Дупница. / Вх. № 565/02.12.2011 г./
5. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД, гр. Дупница. / Вх. № 566/02.12.2011 г./
6. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване и План за регулация на поземлен имот с идентификатор 65245.6.153,
местност “Турските гробища” по кадастралната карта на с. Самораново, община Дупница.
/Вх. № 569/05.12.2011 г./
7. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на
резервно захранване на водоснабдителната система на гр. Дупница от Дюкер 1 на язовир
Дяково по съществуващ водопровод Ф 315 с местоположение: Поземлени имоти с
идентификатори 65245.4.18 и 65245.4.61 по кадастралната карта на с. Самораново,
община Дупница. /Вх. № 573/05.12.2011 г./
8. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване и План за регулация на поземлен имот № 000211, местност “Реката” по
Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Блатино, община
Дупница. /Вх. № 574/05.12.2011 г./
9. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне на пълномощията на кметските наместници в община Дупница. / Вх. №
586/07.12.2011 г./
10. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни
средства собственост на МБАЛ“Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница. /Вх. №
609/15.12.2011 г./
11. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни
средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /Вх. № 610/15.12.2011 г./
12. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет Дупница. /Вх. №
611/15.12.2011 г./
13. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне статут на самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити на Исторически музей Дупница. /Вх. № 612/15.12.2011 г./

***

***

***

***

***

***

2

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги към така предложения Ви Дневен ред има постъпили три извънредни
докладни. Предлагам:
точка 14 да влезе докладна от инж. Методи Чимев – Кмет на община Дупница,
която касае приемане на нова структура на Общинска администрация Дупница;
точка 15 от дневния ред докладна от инж. Методи Чимев – Кмет на община
Дупница, относно Приемане на нова численост на персонала в допълнителни поименни
щатни разписания на Общинска администрация Дупница;
точка 16 от дневния ред докладна от инж. Методи Чимев – Кмет на община
Дупница, относно Кандидатстване по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по
приоритетна ос 4: “Подобряване на достъпа до образование и обучение”.
Имате думата за изказвания по отношение на дневния ред. Има ли нещо, което трябва
да бъде допълнено? Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ- Кмет:
Уважаеми общински съветници,
Журналисти,
Гости.
Имаше внесена в Дневния ред докладна от мен, относно Закриване на кметства, но
поради обнародвано в ДВ бр. 95 от 02.12.2011 г. промяна на чл. 31, аз предлагам докладната
записка да бъде оттеглена.
Мотива е следния: Това, което трябваше да бъде гласувано от Об.С, като предложение
за закриване на кметства с. Блатино, с. Дяково, с. Палатово, с. Пиперево и с. Тополница в
резултат на корекцията в чл. 31, където е записано: “Чл. 31, ал. 1. Промяна свързана със
закриване на кметство, както и промяна на границите или на административния център на
кметство се извършва с решение на Об.С при условията и по реда за създаване.”
Условията по реда за създаване и закриване предвидени в чл. 17 е упоменато, че
“Закриване на кметство става в резултат на внесено искане, подписано най-малко от 25 на
100 от избирателите и заинтересованите населени места до Об.С.” Т.е. една процедура,
административна на този етап. След консултация с Областния управител бяхме посъветвани
да оттеглим докладната .
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има предложение от инж. Методи Чимев, докладна с № 3 в Дневния ред , относно
Закриване на кметства: с. Блатино, с. Дяково, с. Палатово, с. Пиперево, с. Тополница. с Вх. №
551/29.11.2011 г. да бъде извадена от дневния ред. Има ли други предложения?
Така точките след № 3 минават с една напред.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

ДНЕВЕН РЕД:
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1. Докладна записка от арх. Асен Пилев – общ. съветник, относно приемане на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация. / Вх. № 590/07.12.2011 г./
2. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Определяне поименния състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. / Вх. №
614/15.12.2011 г./
3. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД,
гр. Дупница. / Вх. № 565/02.12.2011 г./
4. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД, гр. Дупница. / Вх. № 566/02.12.2011 г./
5. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване и План за регулация на поземлен имот с идентификатор 65245.6.153,
местност “Турските гробища” по кадастралната карта на с. Самораново, община Дупница.
/Вх. № 569/05.12.2011 г./
6. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на
резервно захранване на водоснабдителната система на гр. Дупница от Дюкер 1 на язовир
Дяково по съществуващ водопровод Ф 315 с местоположение: Поземлени имоти с
идентификатори 65245.4.18 и 65245.4.61 по кадастралната карта на с. Самораново,
община Дупница. /Вх. № 573/05.12.2011 г./
7. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване и План за регулация на поземлен имот № 000211, местност “Реката” по
Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Блатино, община
Дупница. /Вх. № 574/05.12.2011 г./
8. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне на пълномощията на кметските наместници в община Дупница. / Вх. №
586/07.12.2011 г./
9. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни
средства собственост на МБАЛ“Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница. /Вх. №
609/15.12.2011 г./
10. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни
средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /Вх. № 610/15.12.2011 г./
11. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет Дупница. /Вх. №
611/15.12.2011 г./
12. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне статут на самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити на Исторически музей Дупница. /Вх. № 612/15.12.2011 г./
13. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на нова структура на Общинска администрация – Дупница. /Вх. №
619/19.12.2011 г./
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14. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на нова численост на персонала в допълнителни поименни щатни разписания
на Общинска администрация Дупница. /Вх. № 623/20.12.2011 г./
15. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по приоритетна ос
4: “Подобряване на достъпа до образование и обучение”. /Вх. № 624/21.12.2011 г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преди да преминем към първа точка, вчера постъпи питане от г-н Шопов. Заповядайте
да го прочетете г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Уважаеми колеги,
Г-н Кмете.
/Чете питането с вх. № 625/21.12.2011 г., приложено към протокола/
Благодаря за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ- Кмет:
Уважаеми г-н Шопов,
Уважаеми общински съветници.
След като се чу, че има подобно напрежение, то не беше тайна отдавна разбира се,
инициирах среща с г-н Еторе Падован, който пред мен застава като ръководител операции.
От него разбрах, че отношенията на “Рила газ” са сведени до отношения със СЕ СЕ СЕ или
ЧИ ЧИ ЧИ, както той ги нарича България АД, като главен изпълнител на строително
монтажни работи. Упоменавайки въпросната фирма РИФ-България строй, той вдигна рамене
и каза “Аз имам отношения с ЧИ ЧИ ЧИ. Отношенията на ЧИ ЧИ ЧИ по веригата с
подизпълнители, аз не знам, че са неуредени”.
Но това което Вие предлагате и аз определено приемам, че е вариант една среща на
всички фирми, които са били ангажирани. Това е нещо, което мога да направя, мога да
съдействам. Предполагам, че не е проблем да бъде направена след празниците, едва ли сега
са най-подходящите дни. Не знам кой по веригата какво знаеше при тях, но определено г-н
Падован изрази недоумение. А при Вас сключени договори с кого има? С РИФ?
/Г-н Шопов – общ. съветник: РИФ-България. Всички договори са с РИФ-България. Тя е
използвана кат фирма бушон./
Не е проблем въпросната среща да бъде направена. Носете с Вас договорите и на място
ще го уточняваме проблема. За това категорично съдействам.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Да преминем в такъв случай към първа точка от дневния ред. Докладна записка от арх.
Асен Пилев – общ. съветник, относно приемане на Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
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Както знаете на предната сесия определихме вр. комисия, която да изработи правилника
по който ще работим през следващите четири години. Г-н Пилев беше избран за Председател
по време на заседанията на тази вр. комисия и в качеството си на такъв ще представи
намерението на комисията. Може би, за да направим няколко уточняващи въпроса ще кажа,
че г-н Пилев едва ли ще може да предложи целият Правилник. За оперативност да го
гласуваме глава по глава, тъй като той беше 14 дни на сайта на общината. Всеки един от Вас
вече го е разгледал и очевидно има някакви забележки. Може би той ще представи само
мотивите и ще започнем след това гласуване по глави.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми Председател на Об.С,
Уважаеми общински съветници.
Както каза г-н Председателя на предишната сесия беше приета и гласувана вр. комисия
за изработване на Правилник за организацията и дейността на Об.С Дупница. Комисията
проведе няколко заседания в резултат на които ние излизаме с един проект за Правилник на
Об.С. Искам още веднага да отбележа, че този проект за Правилник беше приет с пълно
мнозинство от целия състав на вр. комисия. Разбира се не се стигна лесно до този резултат.
Бяха дебатирани и много въпроси, изказаха се различни мнения, беше ползван опита на
съседни общини, беше приложен опита разбира се и на предишния Общински съвет, така че
в крайна сметка в резултат на всички тези действия пред Вас е проекта за Правилник на
Об.С. Искам специално да отбележа решителната роля на юристите в комисията и юриста на
Об.С, което е една гаранция за правната и законова основа и правилност на Правилника,
който сме приели.
Три са основните въпроси по които станаха разискванията. Първия въпрос това е
новопоявилата се фигура на зам. Председател на Об.С. Изразиха се становища да няма, да
има, да има 5…, различни мнения и в крайна сметка както казах с мнозинство беше
определено да има 1 зам. Председател на Об.С. Начина на неговото избира, неговите
правомощия са цитирани в самия правилник.
Втория въпрос, който беше обсъждан по-нашироко беше въпроса за ПК на Общинския
съвет. И тук имаше дебати от едната крайност в другата, предлагаха се 3, 4 комисии, 8 и т.н.
Взе се решение комисиите да бъдат така както са предложени пред Вас с численост от 9 са
две от по-големите комисии са с 9 човека, 2 са със 7 и комисията, която е за конфликт на
интереси с 5 члена. Тука искам да кажа, че с “въздържал се” по въпроса гласува
представителя на ОДС, но в крайна сметка той също е подписал крайния резултат, като общ
финален край на представения проект за Правилник.
Третия въпрос беше въпроса за заплащането на общ. съветници. Отново дебати за това
да има заплащане или да няма. Предложения от рода на да няма или символично от 1% до
максималния размер, който всъщност е влязъл в проекта за решение. Тук отново
представителя на ОДС гласува този път “против” и така в крайна сметка пред Вас е проекта
за решение на проекта за Правилник за организацията и дейността на Об.С. Това е само един
проект, който разбира се в зала представен пред Вас и имате думата за обсъждане и за
вземане на окончателно решение.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. В началото ще помоля да гласуваме моето предложение да
гласуваме глава по глава Правилника. Който е “за” така направеното предложение, 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:
Глава първа e Общи положения. Има ли някакви допълнения или предложения за
изменения? Ако няма, моля да гласуваме!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава първа се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В Глава втора има няколко технически грешки, които ще ги съобщя.
В чл. 7, ал. 3 изречението “Преди началото на първото заседание новоизбрания
общински съветници” да стане “новоизбраните общински съветници”.
В чл. 12, ал. 5 има допусната техническа грешка “Недействителни са бюлетините,
когато:” и започват номерациите на точките 5, 6, 7 и 8-ма да станат съответно 1, 2, 3 и 4-та.
Има ли някакви други предложения за промяна? Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Там където обобщихте ал. 5 на чл. 12 след ал. 1 отиваме на ал. 4, ал. 2 и ал. 3 нямаме.
Там също имаме техническа грешка. Ал. 5 всъщност трябва да е ал. 3.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Предложението на г-н Гергов е ал. 4 да стане ал. 2, както е логично да бъде и ал. 5 да
стане ал. 3, ал. 6 – ал. 4.
Други предложения? Ако няма предложение, моля да гласуваме.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава втора се приема.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава трета – Ръководство. Има ли предложения? Ако няма, моля да гласуваме!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава трета се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава четвърта - Общински съветник. Има ли предложения? Заповядайте г-н
Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
Отново изкарваме нашето предложение чл. 22 да се промени “За участието си в
заседанията на ОбС и неговите комисии, общинският съветник получава месечно
възнаграждение, в размер на 1 % от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за последния месец от предходното тримесечие.”
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има предложение от г- Костадинов от ОДС чл. 22, ал. 1, който в момента е предложен
да бъде - “За участието си в заседанията на ОбС и неговите комисии, общинският съветник
получава месечно възнаграждение……., предложението на вр. комисия е в размер на 60% от
средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от
предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт, а г-н Костадинов
предлага да бъде “в размер на 1 % от средната брутна работна заплата”.
Има ли други предложения? Ако няма да гласуваме предложението на г-н Костадинов.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

4
26
1

Предложението не се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други предложения има ли за корекции в глава четвърта?
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Първо ще гласуваме чл. 22, ал. 1, тъй като различно мнозинство се изисква и ще го
изчета отново това което всъщност гласувахме като предложение на г-н Костадинов отпадна
и остана текста, който е предложен от вр. комисия, който го изчитам отново: “За участието
си в заседанията на ОбС и неговите комисии, общинският съветник получава месечно
възнаграждение, в размер на 60 % от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на
Националния статистически институт.”
Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
4
няма

Чл. 22, ал. 1 се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега да гласуваме цялата глава. Който е “за” така предложеното от вр. комисия, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
3

Глава четвърта се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща Глава пета – Политически представителни групи на общински съветници.
Има ли предложения? Ако няма, моля да гласувате!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава пета се приема.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава шеста е Комисии на Общинския съвет. Има ли предложения? Заповядайте г-н
Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Аз считам, че комисия 5-та, която е за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в случая е подценена, като представителство. За мен тя е изключително
важна комисия тя е може би единствената комисия, която е с правото си да взима
решения, поради което предлагам членовете на тази комисия да бъдат увеличени от 5 на
7 човека, да се даде възможност на повечето членове, тъй като в един момент ако не
присъстват в тази комисия всички общ. съветници, двама от присъстващите могат да
взимат решения. Моето предложение е тази комисия да бъде от 7 човека.
Ако това се приеме, за да не взимам думата още веднъж, предлагам един от
членовете да бъде арх. Пилев. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други предложения?
Има предложение от г-н Шушков в чл. 30, ал. 5, т. 4, която по предложение на вр.
комисия ПК по т. 5 се състои от 5 общ. съветници да стане ПК но т. 5 се състои от 7
общ. съветници.
Който е “за” така направеното от г-н Шушков предложение, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
9
няма

Предложението на г-н Шушков се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Новият текст на чл. 30, ал. 4 гласи Постоянната комисия по т. 5 се състои от седем
общински съветници.
Преминаваме към гласуване на Глава шеста - Комисии на Общинския съвет. Който е
“за” предложението на вр. комисия с така направеното изменение, което гласувахме по
предложение на г-н Шушков, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
Глава шеста се приема.
***
***

***

23
8
няма
***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава седма – Заседания на Общинския съвет.
Има ли предложения за промени? Ако няма, моля да гласуваме!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава седма се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава осма. Има ли предложения за корекции?
Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава осма се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава девета – Внасяне, разглеждане и приемане на проекти.
Има ли предложения за промени? Отново имаме две технически грешки в глава девета.
Предложението го правя аз. В чл. 74, ал. 1 последното изречение на алинеята е “Водеща е
постоянната Комисия по икономическа политика.” да стане “Водеща е постоянната
Комисия по икономическа и инвестиционна политика,бюджет и финанси.”, както се
променя наименованието на Икономическата политика.
В чл. 74, ал. 4 по същият начин изречението да стане “Обсъждането започва с
изложение
на
вносителя,
след
което
се
изслушват докладът на постоянната Комисия по икономическа и инвестиционна
политика,бюджет и финанси и становищата на останалите постоянни комисии.”
Това са технически грешки и няма да ги подлагаме на гласуване корекциите, а цялата
глава. Който е “за” така предложените текстове, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
Глава девета се приема.
***
***

***

31
няма
няма
***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава десета – Контрол на Общинския съвет.
Има ли предложения за промяна? Ако няма, моля който е “за” така предложените
текстове, да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава десета се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава единадесета – Поведение на общинските съветници по време на заседанията на
Общинския съвет.
Има ли предложения за промяна? Който е “за” така предложените текстове, да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Глава единадесета се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Глава дванадесета – Международни отношения на Общинския съвет и сдружаване на
общината.
Отново имаме една техническа грешка в наименованието на комисията в чл. 93, ал. 1. В
предложението на вр. комисия е записано “Проектът на споразумението за сътрудничество
или договорът за побратимяване се разглеждат от Постоянната комисия по младежки
дейности, международни отношения……..” да стане “от ПК по образование, култура,
спорт, туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с
неправителствени организации”, така както гласувахме да се нарича комисията.
Има ли други предложения? Ако няма, който е “за” така предложените текстове от вр.
комисия, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
Глава дванадесета се приема.
***
***
***

31
няма
няма
***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Част втора – Взаимодействие между Общинския съвет и общинската администрация.
Има ли предложения? Ако няма, моля който е “за” да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Част втора се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще гласуваме целият Правилник.
Който е “за” така предложения Правилник с направените уточнения и промени, да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
1. Общински съвет Дупница приема Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация (Приложение 1).
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Минаваме към точка втора от Дневния ред, докладна внесена от мен, относно
Определяне поименния състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.
На заседание на Председателския съвет, който се проведе във вторник, което беше от
малко по-разширен от председателския съвет състав, представените групи съветници
направиха своите предложения и стигнахме до конкретни споразумения, касаещи
включително и състава на комисиите, включително председателите и секретарите. Имаме да
направим две уточнения. Едното е в ПК по териториално устройство, строителство,
комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност, която
наброява 9 общ. съветници, ОДС не са представили своя представител в тази комисия, както

13

и в следващата по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси. Ще помоля г-н
Кацов да номинира кандидатури за тези комисии.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Предлагам Костадин Костадинов в ПК по териториално устройство, строителство,
комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност и в
следващата комисия по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси пак
Костадин Костадинов.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов. И сега трябва да уточним и състава на ПК за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси чийто брой беше променен по предложение на г-н
Шушков, от 5 на 7, за да можем в последствие да гласуваме амблок след като изчета състава
на всички комисии за които всъщност в аванс уточнихме състава им. Въпросната комисия
има две вакантни места. Имате думата за предложения. Заповядайте г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
Аз отново издигам името на арх. Пилев, като член на тази комисия.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други предложения? Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми колеги.
Аз предлагам Методи Стойнев като член на тази комисия.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения тези две имена ще ги изчета заедно с имената на
останалите за които вече сме уточнили в аванс какъв да бъде състава на тази комисия. Чета
цялото решение заедно с съгласуваните имена:
“ 1. Общински съвет Дупница създава 5 броя Постоянни комисии, както следва:
1.1 ПК по икономическа и инвестиционна политика,бюджет и финанси;
1.2 ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности,
земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност;
1.3 ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси;
1.4 ПК по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности,
международни отношения и връзки с неправителствени организации;
1.5 ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Общински съвет Дупница
определя
ПК по икономическа и
инвестиционна политика,бюджет и финанси да бъде от 9 броя общ.
съветници, както следва:
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3.

4.

5.

6.

1. Владимир Владимиров - председател
2. Матей Попниколов - секретар
3. Иво Янков
4. Йордан Йорданов
5. Асен Башленски
6. Станислав Павлов
7. Вергил Кацов
8. Стоян Шушков
9. Силвия Овчарченска
Общински съвет Дупница определя ПК по териториално устройство,
строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска
интеграция, ред и сигурност да бъде от 9 броя общ. съветници, както
следва:
1. Асен Пилев – председател
2. Александър Анин – секретар
3. Йордан Йорданов
4. Емил Панчев
5. Чавдар Милошев
6. Костадин Костадинов
7. Марио Кирилов
8. Иван Бански
9. Първан Дангов
Общински съвет Дупница определя ПК по здравеопазване, социална
политика и етнически въпроси да бъде от 7 броя общ. съветници, както
следва:
1. Диана Кьосева – председател
2. Маргарита Илинска – секретар
3. Атанас Василев
4. Иван Ибришимов
5. Костадин Костадинов
6. Кирил Попов
7. Йонко Гергов
Общински съвет Дупница определя ПК по образование, култура, спорт,
туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с
неправителствени организации да бъде от 7 броя общ. съветници, както
следва:
1. Иван Шопов – председател
2. Лорета Николова – секретар
3. Иван Фулев
4. Илиянка Пилева
5. Методи Стойнев
6. Асен Илиев
7. Ивайло Атанасов
Общински съвет Дупница
определя
ПК
за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси да бъде от 7 броя общ. съветници,
както следва:
1. Йонко Гергов – председател
2. Марио Кирилов – секретар
3. Емил Панчев
4. Вергил Кацов
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5. Станислав Павлов
6. Асен Пилев
7. Методи Стойнев “
Има ли някакви други предложения? Ако няма, моля който е “за” така предложените
комисии и председатели, секретари, членове, да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
1. Общински съвет Дупница създава 5 броя Постоянни комисии, както следва:
1.1.ПК по икономическа и инвестиционна политика,бюджет и финанси;
1.2.ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности,
земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност;
1.3.ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси;
1.4.ПК по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности,
международни отношения и връзки с неправителствени организации;
1.5.ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Общински съвет Дупница определя ПК по икономическа и инвестиционна
политика,бюджет и финанси да бъде от 9 броя общ. съветници, както следва:
1. Владимир Владимиров - председател
2. Матей Попниколов - секретар
3. Иво Янков
4. Йордан Йорданов
5. Асен Башленски
6. Станислав Павлов
7. Вергил Кацов
8. Стоян Шушков
9. Силвия Овчарченска
3.

Общински съвет Дупница
определя
ПК по териториално устройство,
строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция,
ред и сигурност да бъде от 9 броя общ. съветници, както следва:
1. Асен Пилев – председател
2. Александър Анин – секретар
3. Йордан Йорданов
4. Емил Панчев
5. Чавдар Милошев
6. Костадин Костадинов
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7. Марио Кирилов
8. Иван Бански
9. Първан Дангов
4. Общински съвет Дупница определя ПК по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси да бъде от 7 броя общ. съветници, както следва:
1. Диана Кьосева – председател
2. Маргарита Илинска – секретар
3. Атанас Василев
4. Иван Ибришимов
5. Костадин Костадинов
6. Кирил Попов
7. Йонко Гергов
5. Общински съвет Дупница определя ПК по образование, култура, спорт, туризъм,
младежки дейности, международни отношения и връзки с неправителствени
организации да бъде от 7 броя общ. съветници, както следва:
1. Иван Шопов – председател
2. Лорета Николова – секретар
3. Иван Фулев
4. Илиянка Пилева
5. Методи Стойнев
6. Асен Илиев
7. Ивайло Атанасов
6.

***

Общински съвет Дупница определя ПК за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси да бъде от 7 броя общ. съветници, както следва:
1. Йонко Гергов – председател
2. Марио Кирилов – секретар
3. Емил Панчев
4. Вергил Кацов
5. Станислав Павлов
6. Асен Пилев
7. Методи Стойнев
***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка от дневният ред е докладна записка № 565/ 02.12.2011 г. от мен,
относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на МБАЛ “ Св.Иван Рилски”
ЕООД гр. Дупница.
Проекто предложението е…предполагам сте изчели мотивите, след като са
разгледани от ръководството на болницата има три предложения за одит. Избрахме найевтиното от трите и проекто решението е :
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Има ли някакви изказвания?
Ако няма, моля който е “ЗА” така предложения проект за решение да гласува:
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146, ал. 3 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗС, чл. 9 и сл. от
Закона за независимия финансов одит, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, и чл.
18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества приета с Решение №87/29.05.2008 год. на Общински съвет Дупница, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
1. Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
МБАЛ “ Св. Иван Рилски”ЕООД гр. Дупница – Д.Е.С. Валери Петков от “Петков и
партньори” ЕООД с цена 3 000 /три хиляди/ лева без ДДС.
2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на МБАЛ “ Св. Иван
Рилски”ЕООД гр. Дупница, д-р Таушански да сключи договора за независим финансов
одит с избрания одитор и договори неговото възнаграждение съобразно цената по т. 1 и в
съответствие с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка от дневният ред е докладна записка № 566/ 02.12.2011 г. от мен,
относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “ Водоснабдяване и
канализация - Дупница” ЕООД гр. Дупница.
Постъпили са при управителката на дружеството три предложения. Едното е от
Красимира Борисова от “КЕЙ БИ” ЕООД, второто е от Огнян Кръстев от ЕТ “Огнян
Кръстев – О.К.” и третото е от Димитрина Стоева.
Най-евтиното от трите предложение е това на г-н Огнян Кръстев, заради което
предлагам следното проекто решение:
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Който е “ЗА” така предложеното решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146, ал. 3 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗС, чл. 9 и сл. от
Закона за независимия финансов одит, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, и чл.
18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
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дружества приета с Решение №87/29.05.2008 год. на Общински съвет Дупница, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
1.Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр. Дупница – Д.Е.С. Огнян Кръстев от
ЕТ “Огнян Кръстев-О.К.” с цена 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС.
2.Общински съвет Дупница възлага на управителя на “Водоснабдяване и канализация –
Дупница”ЕООД гр. Дупница, г-жа Бельовска да сключи договора за независим финансов
одит с избрания одитор и договори неговото възнаграждение съобразно цената по т. 1 и в
съответствие с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към т.5 от дневния ред, докладна записка № 569/ 05.12.2011 г. от
инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение
за одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и План за
регулация на поземлен имот с идентификатор 65245.6.153, местност “Турските гробища”
по кадастралната карта на с. Самораново, община Дупница.
Заповядайте г-н Чимев да я представите.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Желаещи за изказвания?
Заповядайте г-н Пилев.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Искам да внеса само едно малко пояснение, защото както Ви прави впечатление ще
има доста такива докладни. Само днес са три. Защо се налага да приемаме ПУП, да ги
приеме ОбС. Обикновено тези планове касаят преотреждане на терени, които не са в
регулационните граници на населените места, а са извън тях и обикновено са земеделски
земи. Тяхното предназначение се променя с тези ПУП – ове за неземеделски цели . Тези
територии обаче, които са извън границите на населените места нямат общ устройствен
план. Общия устройствен план е задължително…устройството да се проведат процедурите
от тук насетне. Той обаче забележете, че се приема от ОбС общия устройствен план се
приема от ОбС. В случая се приема, че ПУП, който е предложен за одобряване сега е със
статут и значение на общ устройствен план, затова се налага ОбС да взима такива решения.
Казвам го говоря най-вече за колегите, които за първи път са сега в ОбС, защото
предишните и по-предишните вероятно са приемали такива ПУП. Те ще бъдат не малка
част от работата ни и затова си позволих това кратко пояснение.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Други изказвания?
Ако няма, който е “ЗА” така предложения проект за решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11 и чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с
Решение ІІ, т.1 от Протокол № 17/29.09.2011год. на Общинския експертен съвет, чл. 59 ал.1
и чл.12 ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Дупница одобрява Подробен устройствен план
(ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и План за регулация (ПР) на поземлен имот с
идентификатор 65245.6.153 и придружаващите го план – схема по В и К и план – схема за
ел. захранване.
Имота се намира до границите на урбанизираната територия в местността „Турските
гробища” по кадастралната карта на с. Самораново.
Проекта е изработен с цел промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди.С него се определя териториално устройствена зона по чл. 16, т.1 от
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони от разновидност “с преобладаващо застрояване с малка височина (до
10м)”, означена като „Жм” за изграждане на жилищна сграда. Предвидено е ново основно
застрояване, свободно разположено в имота, спазващо изискванията на чл.31, ал.1, т.1 и 2
ЗУТ, показана е зоната за застрояване с ограничителни линии на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до
Административен съд – Кюстендил.
***
***
***
***
***
***
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към т.6 от дневния ред, докладна записка № 573/ 05.12.2011 г. от
инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.

20

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Желаещи за изказвания?
Ако няма, който е “ЗА” така предложения проект за решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл.
129, ал. 1 от ЗУТ, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
На основание 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и решение І, т. 2
от Протокол № 19/05.12.2011 год. Общинският експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ), Общински съвет Дупница ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) –
Парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за
трасе на Резервно захранване на водоснабдителната система на гр. Дупница от Дюкер І
на язовир Дяково до съществуващ водопровод Ф 315, през поземлени имоти с
идентификатори 65245.4.18 и 65245.4.61 по кадастралната карта на с. Самораново, община
Дупница одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2004 на ИД на АГКК, с дължина на
трасето 16,20 метра.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред с номер 7, докладна записка № 574/ 05.12.2011 г. от
инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница относно Приемане на решение за
одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и План за
регулация на поземлен имот № 000211, местност “Реката” по Картата на възстановената
собственост (КВС) на землището на с. Блатино, община Дупница.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли желаещи за изказвания?
Ако няма, който е “ЗА” така предложения проект за решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с
Решение ІІ, т. 6 от Протокол № 7/07.04.2011год. на Общинския експертен съвет, чл. 59 ал.1
и чл.12 ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Дупница одобрява Подробен устройствен план
(ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и План за регулация (ПР) на поземлен имот с № 000211
и придружаващите го план – схема по В и К и план – схема за ел. захранване.
Имота се намира извън границите на урбанизираната територия в местността
„Реката” по кадастралната карта на с. Блатино.
Проекта е изработен с цел промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди. С него се определя териториално устройствена зона по чл. 23 т.2 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони от разновидност “Предимно производствена”, означена като „Пп” за
изграждане на обект „Автокъща”. Предвидено е ново основно застрояване, свободно
разположено в имота, спазващо изискванията на чл.35, ал.2 от ЗУТ, със съответните
показатели съгласно чл. 25, ал.3 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, както следва: П застр.- до 60%; Кинт.- до
2.00 ; Позел.-мин. 30%. Показана е зоната за застрояване с ограничителни линии на
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до
Административен съд – Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка 8 от дневния ред е докладна записка № 586/ 07.12.2011 г. от инж. Методи
Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне на пълномощията на
кметските наместници в община Дупница.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други предложения?
Заповядайте г-жо Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Бих искала към този списък да добавим още няколко пълномощия на кметските
наместници. Като едното от тях е:
- Участват в заседанията на ОбС с право на съвещателен глас и имат право да
вземат участие при обсъждане на въпроси отнасящи се до населеното място.
Второто ми предложение е, тъй като смятам, че и кметовете на кметства извършват
тази дейност е:
- Да извършват връчването на документи изпратени от компетентен съд,
Прокуратура, община и др. държавни органи съгласно изискванията на действащото
законодателство.
Още едно трето предложение, пак на база това, което правят и кметовете на
кметства:
- Организират провеждането на културни, хуманитарни и др. мероприятия на
територията на кметството.
Тъй като погледнах ЗМСМА и там в пълномощията на кметските наместници има
включено и още едно право – във връзка с осигуряване на обществения ред имат
правомощия по чл. 68, 70, 73, 74 , 76, 78 и 80 от закона на МВР до пристигането на
полицейски органи. Смятам, че и това е важно, но тук ще помоля юриста да каже дали
можем да го включим и като т.2 на докладната смятам, че трябва да добавим:
Т. 2 Задължава кмета на общината в качеството си на работодател да разпише
в длъжностната характеристика за длъжността кметски наместник приетите по т. 1
пълномощия.
Благодаря .
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други предложения?
Ако не, първо ще гласуваме предложените от г-жа Овчарченска допълнителни
правомощия, които ще бъдат включени в длъжностната характеристика на кметовете.
Който е “ЗА” така направените предложения , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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1
9

Приема се предложението.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега гласуваме цялото решение с предложенията на г-жа Овчарченска.
Който е “ЗА” така направеното предложение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА, Об.С
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 22
1. Общински съвет Дупница определя следните пълномощия на кметските наместници в
община Дупница:
- Изпълнява бюджета на общината в частта му за населените места, на които е кметски
наместник;
- Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
- Отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти на общинската
собственост;
- Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира
охраната на полските имоти;
- Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща
актуализационни съобщения до “ГРАОН”;
- Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически
лица;
- Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
- Представлява населените места, на които е кметски наместник пред обществени и
политически организации и пред други кметства;
- Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината,
отнасящи се до територията и гражданите на населените места за които е кметски наместник;
- Организира деловодството, документооборота и архива;
- Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
- Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци;
- Изпълнява функции възложени му от Кмета на общината;
- На кметския наместник могат да бъдат възлагани и други функции със Закон или друг
нормативен акт в зависимост от конкретните особености на населените места;
- Участват в заседанията на ОбС с право на съвещателен глас и имат право да
вземат участие при обсъждане на въпроси отнасящи се до населеното място.
- Да извършват връчването на документи изпратени от компетентен съд,
Прокуратура, община и др. държавни органи съгласно изискванията на действащото
законодателство.
- Организират провеждането на културни, хуманитарни и др. мероприятия на
територията на кметството.
2 Задължава кмета на общината в качеството си на работодател да разпише в
длъжностната характеристика за длъжността кметски наместник приетите по т. 1
пълномощия.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Пилев.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Аз лично гласувах « въздържал се» не затова, че не приемам предложението на г-жа
Овчарченска, но ми се струва, че ние вменяваме много изисквания към кметовете, но
финансовото обезпечаване сигурен съм, че за всички тези мероприятия не е обезпечено.
Знам това е подобен случай и с общината. Държавата вменява много длъжности и
обязаности на общината, които финансово не са обезпечени. Затова гласувах « въздържал
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се», но е редно да се помисли по този въпрос как всички тези обязаности, които вменяваме
в длъжност на кметовете ще бъдат финансово обезпечени.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Заповядайте г-жо Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА - общ.съветник:
Благодаря г-н Пилев за обяснението. Аз смятам, че наистина е много важно на
заседанията на ОбС кметските наместници да участват с право на съвещателен глас и да
можем да ги изслушваме, когато се касае за неща, които решаваме за съответното населено
място. Благодаря .
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред с номер 9, докладна записка № 609/ 15.12.2011 г.
от мен, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства собственост на МБАЛ“Свети Иван Рилски” ЕООД – гр.
Дупница.
Освен предложенията, които Вие виждате вероятно в табличка, които бяха
предоставени от г-н Таушански вчера постъпи едно допълнително предложение от
общинска застрахователна компания, което обаче е с по-висока цена и всъщност не е
вписана във вашите таблички, на общинска застрахователна компания ако трябва да си го
допълните предложението за гражданска отговорност на посочения списък леки и
специализирани автомобили е 1322, 82 лв. а най-ниско предложената цена на г-н
Таушански е 1153,24 лв..заради което предлагам:
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Има ли някой, който има желание да се изкаже?
Ако е не, който е “ЗА” така предложения текст , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
предлагам Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала на
МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 23
1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени със ЗАД “UNIQA” на обща стойност 1 153.24
лева, съгласно представената офертата на застрахователя.
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2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на дружеството д-р Любомир
Таушански да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнението на
настоящото решение.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред с номер 10, докладна записка № 610/ 15.12.2011 г.
от мен, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД – гр. Дупница.
Допълнително внесеното предложение на общинска застрахователна компания е със
стойност 4 146, 65 лв.. Него не го виждате в таблицата и отново е по-високо от
дружеството, което е избрано. Има една техническа грешка в проекта, който Ви е
предложен. Там е записано, че с най-ниска цена е ЗАД “Армеец” на обща стойност 3 410,
50 лв., но в последствие дойде обяснение до г-жа Бельовска от Дарина Богомилова
служителка на“Армеец”, с което казва: “Уважаема г-жо Бельовска така представената от
нас оферта е с посочени цени за еднократно платена премия и в общата сума от 4 263, 12 лв.
е калкулирана отстъпката от 20 %”. Извинява се за създаденото неудобство. При това
положение обаче предложението на “Булстрад” става най-ниско, затова предлагам текста да
придобие следната редакция:
“Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна
застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени
със ЗАД “Булстрад” на обща стойност 3 763.45 лева, съгласно представената оферта на
застрахователя.
Общински съвет Дупница възлага на управителя на дружеството инж.
Василка Бельовска да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнението
на настоящото решение.”
Моля, който е “ЗА” така предложения текст с направената редакция да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
предлагам Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 24
1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на “Водоснабдяване и канализация
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– Дупница” ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени със ЗАД “Булстрад” на обща стойност
3 763.45 лева, съгласно представената офертата на застрахователя.
2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на дружеството инж. Василка
Бельовска да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото
решение.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред с номер 11 е докладна записка № 611/ 15.12.2011 г.
от мен, относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет
Дупница.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Има ли някакви други предложения?
Ако няма, който е “ЗА” така предложеното решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража и чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 25
1.Общински съвет Дупница, утвърждава състава на Наблюдателната комисия
към Общински съвет Дупница, както следва:
1. Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС – Председател;
2. Клементина Стефанова Керкенекова – Пробационен инспектор в сектор
“Пробация”, гр. Дупница - член.
3. Васил Петров Томов – Главен експерт в отдел “Закрила на детето” при Д-я
“СП” – Дупница – член;
4. Анета Николаева Саенкова – Главен експерт в Д-я “Бюро по труда” Дупница –
член;
5. Христо Кирилов Георгиев – зам. началник на Затвора гр. Бобов дол – член;
6. Велислава Красимирова Георгиева – секретар на МКБППМН към Община
Дупница – секретар.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка 12 от дневния ред е докладна записка № 612/ 15.12.2011 г. от инж. Методи
Христов Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне статут на
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самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на
Исторически музей Дупница.
Преди да дам думата на г-н Чимев едно чисто процедурно предложение съгласувано с
юристите по отношение основанията. Чета последното изречение от първа страница преди
решението: “ В тази връзка и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 1 от ЗКН, чл. 4, ал. 2
от ЗЗРК и чл. 27 ал. 3 да стане ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Дупница
да приеме следното: Освен корекцията чл. 27 ал. 4 и ал. 5 като основания да добавим и чл.
21, ал. 1, т. 6 и т. 23. Т.е. основанията да придобият следната редакция:
В тази връзка и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 1 от ЗКН, чл. 4, ал. 2 от
ЗЗРК и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА предлагам Общински
съвет Дупница да приеме следното:
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Има ли желаещи за изказвания?
Ако няма, който е “ЗА” така предложения проект за решение, моля да гласува:
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. Станислав Христов Павлов
12. Асен Костадинов Башленски
13. Иван Тодоров Ибришимов
14. Чавдар Василев Милошев
15. Иван Асенов Шопов
16. Асен Сотиров Илиев
17. Маргарита Любенова Илинска
18. Александър Димитров Анин
19. Иван Георгиев Бански
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

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
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28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Методи Кирилов Стойнев
31. Стоян Славев Шушков
32 Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал.1, т.1, чл.28, ал.1 от ЗКН , чл.4, ал.2 от ЗЗРК и чл.
27, ал.4 и ал. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 26
1. Общински съвет – Дупница дава статут на смостоятелно юридическо лице на
Исторически музей гр. Дупница, развит посредством разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗЗРК,
съгласно който, културният институт:
- определя самостоятелно своите задачи и структура, съобразно предмета на
дейността си;
- може да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с
основните, като получените допълнителни средства остават в културният институт, който
ги е реализирал;
- може да събира държавни такси за извършването на услуги и за издаване на
документи и дубликати в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, като 50 на
сто от постъпленията остават в съответния културен институт, а останалата част се внася
във фонд “Култура”, след създаването му.
- културният институт получава статут на второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити, считано от 1 януари 2012г., както и определяне на самостоятелен бюджетен план.
2. Общински съвет – Дупница задължава Директора на Исторически музей да
изготви и представи за гласуване на ОбС Правилник за устройството и дейността на музея
на база новоутвърдения статут в срок до 01.03.2012г., след съгласуване с
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Първата от трите извънредни докладни т. 13 от дневния ред. Докладна записка с №
619/19.12.2011 г. на инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на нова структура на Общинска администрация Дупница.
Заповядайте г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания.
Ако няма желаещи , който е “ЗА” така предложения проект за решение от г-н
Чимев, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
8
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл.
11 от Закона за администрацията, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 27
1. Общински съвет Дупница приема нова структура на Общинска администрация
– Дупница към параграф 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
съгласно приложение № 1.
2. Общински съвет Дупница задължава Кмета на общината в срок до 30.01.2012
г. да представи за сведение в деловодството на Общински съвет изменение па
Устройствения правилник на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втората от извънредните докладни като т. 14 от дневния ред. Докладна записка с №
623/20.12.2011 г. на инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на нова численост на персонала в допълнителни поименни щатни разписания на
Общинска администрация Дупница.
Само ще допълня нещо процедурно в основанията следва да добавим освен чл.
27, ал. 4 и чл. 21, ал.1,т. 2 от ЗМСМА.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания.
Ако няма желаещи , който е “ЗА” така предложения проект за решение моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 28
1. Общински съвет Дупница приема нова численост на персонала в
допълнителните поименни щатни разписания на Общинска администрация – Дупница,
както следва:
1.1. Поименно щатно разписание дейност “Бюджетни дейности” – 30 бр.
1.2. Поименно щатно разписание на Местна дейност “Опазване на общинската
собственост” – 30 бр.
1.3. Поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на
работниците и служителите по ПМС № 66/96 г. – 8 бр.
2. Задължава Кмета на община Дупница да направи корекциите съгласно
приетата численост.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка 15 от дневния ред и трета извънредна докладна, относно Кандидатстване по
ОП “ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4: “Подобряване на
достъпа до образование и обучение”.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания.
Ако няма , който е “ЗА” така предложения проект за решение моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 61, ал.1 и ал.2
от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 29
1. Общински Съвет – Дупница дава съгласие Община Дупница да кандидатства пред

31

ОП “ Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 с проектно предложение по
приоритетна ос 4: “Подобряване но достъпа до образование и обучение“, основна област на
интервенция 4.1. “Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно
положение”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06
“Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” , съвместно с партньора
ОУ”Климент Охридски” гр.Дупница.
2. Общински съвет – Дупница одобрява споразумението за партньорство, съгласно
приложение №1, неразделна част от настоящото решение и упълномощава Кмета на
Община Дупница при необходимост да договори допълнения в текстовете и го внесе за
одобрение в Общински съвет.
3. Общински съвет - Дупница, упълномощава кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на настоящето проектно
предложение в това число подписване на запис на заповед и всякакви други финансови и
технически документи, необходими за реализиране дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Искам да благодаря на всички общински съветници за конструктивността на
днешното заседание, което трябваше да бъде по-тежко и дълго, но очевидно се справихме
по-бързо отколкото самите ние очаквахме.
Да пожелая Весели коледни и новогодишни празници, много здраве през следващата
година и бог да е с нас и с Дупница.
Благодаря Ви.
Заседанието бе закрито в 11.35 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /
ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / В. Бързачка - главен специалист”ООбС/
2. / инж. Т. Инджева – старши специалист ”ООбС”/
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