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

......

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 27.09.2013 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе VІІІ-то
редовно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 31 общински съветници.
Отсъства Илиянка Пилева и Асен Илиев.
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 31 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.08, откривам VІІІ - то редовно заседание за 2013 година на
Общински съвет Дупница.
В началото преди да пристъпим към гласуване на дневния ред, постъпи предложение
от групата на ОБД. Всички знаем, че миналата седмица, в събота почина една от легендите на
великия отбор на Марек Любен Севдин. Предлагам едноминутно мълчание в негова памет.
/едноминутно мълчание в памет на Любен Севдин/
Благодаря.
Всички имате раздаден Дневния ред с изх. № 538 / 20.09.2013 година.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от д-р Диана Стоилова – Кьосева - общински съветник и председател на
ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Василка Божилова
Гьошкова, живуща в с.Червен брег, общ. Дупница, ул. “Ал.Стамболийски” 12. / Вх. №
495/30.08.2013 г./
2. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за отпускане на персонална пенсия. / Вх. № 496/30.08.2013 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за
регулация / ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор
65245.4.266, местност “ Саморански ливади” по кадастралната карта / КК/ на с.
Самораново, общ. Дупница. / Вх. № 498/03.09.2013 г./
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4. Докладна записка от д-р Диана Стоилова – Кьосева - общински съветник и председател на
ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на Иванка Руменова
Панайотова, живуща в гр. Дупница, ул. “Жива вода” 20. / Вх. № 507/18.09.2013 г./
5. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.01.2013 г. до 30.06.2013 г./ Вх. № 508/ 19.09.2013 г./
6. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христо Ботев” с.
Самораново, общ. Дупница. ./ Вх. № 510/ 19.09.2013 г./
7. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, общ. Дупница. ./ Вх. № 511/ 19.09.2013 г./
8. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христаки Павлович” гр.
Дупница, общ. Дупница. ./ Вх. № 512/ 19.09.2013 г./
9. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христо Ботев” с.
Крайници, общ. Дупница. ./ Вх. № 513/ 19.09.2013 г./
10. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 000104, с. Палатово, м. “Орешето”. ./ Вх. № 514/ 20.09.2013 г./
11. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.0.55, с. Бистрица, м. “Сухите ливади” ./ Вх. № 515/ 20.09.2013 г./
12. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.0.54, с. Бистрица, м. “Сухите ливади” ./ Вх. № 516/ 20.09.2013 г./
13. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.16.6, с. Бистрица, м. “Орешето” ./ Вх. № 517/ 20.09.2013 г./
14. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 39339.0.34, с. Крайници, м. “ Каса Падина” ./ Вх. № 518/ 20.09.2013 г./
15. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.3.140, с. Бистрица. / Вх. № 519/ 20.09.2013 г./
16. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.3.128, с. Бистрица. / Вх. № 520/ 20.09.2013 г./
17. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.24.9, с. Бистрица. / Вх. № 521/ 20.09.2013 г./
18. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. /
Вх. № 522/ 20.09.2013 г./
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19. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на експертна оценка за продажба на земя, частна общ.собственост на собственика на
законно построена в нея сграда, представляваща поземлен имот № 68789.608.416, гр.
Дупница, ул.” Никола Малашевски” № 32. / Вх. № 523/ 20.09.2013 г./
20. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.77, в землището на гр.
Дупница, с площ 753 м2. / Вх. № 524/ 20.09.2013 г./
21. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.559, в землището на с.
Самораново, с площ 10 075 м2. / Вх. № 525/ 20.09.2013 г./
22. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092100, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 1 514 м2. / Вх. № 526/ 20.09.2013 г./
23. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 017041, в землището на с.
Джерман, местност Кръсто, с площ 786 м2. / Вх. № 527/ 20.09.2013 г./
24. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092040, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 6 003 м2. / Вх. № 528/ 20.09.2013 г./
25. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092036, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 2 193 м2. / Вх. № 529/ 20.09.2013 г./
26. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092012, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 2 892 м2. / Вх. № 530/ 20.09.2013 г./
27. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.80, в землището на гр.
Дупница, с площ 2 332 м2. / Вх. № 531/ 20.09.2013 г./
28. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.24.43, в землището на гр.
Дупница, с площ 487 м2. / Вх. № 532/ 20.09.2013 г./
29. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.21.19, в землището на гр.
Дупница, с площ 2 292 м2. / Вх. № 533/ 20.09.2013 г./
30. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.81, в землището на гр.
Дупница, с площ 1 407 м2. / Вх. № 534/ 20.09.2013 г./
31. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.193, в землището на с.
Самораново, с площ 940 м2. / Вх. № 535/ 20.09.2013 г./
32. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 046008, в землището на с.
Баланово, местност Дани Валог с площ 3 350 м2. / Вх. № 536/ 20.09.2013 г./
33. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.6.399, в землището на с.
Самораново, с площ 794 м2. / Вх. № 537/ 20.09.2013 г./
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Към така предложения Ви дневен ред в поканата на всички са раздадени 5 извънредни
докладни. Първо ще гласуваме това да бъдат включени в Дневния ред.
Има ли някакви забележки и допълнения?
Ако няма, който е “за” да бъде допълнен дневния ред с извънредните докладни, моля
да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приема се.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега гласуваме целия Дневен ред с вече 38 точки.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Диана Стоилова – Кьосева - общински съветник и председател на
ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Василка Божилова
Гьошкова, живуща в с.Червен брег, общ. Дупница, ул. “Ал.Стамболийски” 12. / Вх. №
495/30.08.2013 г./
2. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за отпускане на персонална пенсия. / Вх. № 496/30.08.2013 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за
регулация / ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор
65245.4.266, местност “ Саморански ливади” по кадастралната карта / КК/ на с.
Самораново, общ. Дупница. / Вх. № 498/03.09.2013 г./
4. Докладна записка от д-р Диана Стоилова – Кьосева - общински съветник и председател на
ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на Иванка Руменова
Панайотова, живуща в гр. Дупница, ул. “Жива вода” 20. / Вх. № 507/18.09.2013 г./
5. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.01.2013 г. до 30.06.2013 г./ Вх. № 508/ 19.09.2013 г./
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6. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христо Ботев” с.
Самораново, общ. Дупница. / Вх. № 510/ 19.09.2013 г./
7. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, общ. Дупница. ./ Вх. № 511/ 19.09.2013 г./
8. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христаки Павлович” гр.
Дупница, общ. Дупница. ./ Вх. № 512/ 19.09.2013 г./
9. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христо Ботев” с.
Крайници, общ. Дупница. ./ Вх. № 513/ 19.09.2013 г./
10. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 000104, с. Палатово, м. “Орешето”. ./ Вх. № 514/ 20.09.2013 г./
11. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.0.55, с. Бистрица, м. “Сухите ливади” ./ Вх. № 515/ 20.09.2013 г./
12. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.0.54, с. Бистрица, м. “Сухите ливади” ./ Вх. № 516/ 20.09.2013 г./
13. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.16.6, с. Бистрица, м. “Орешето” ./ Вх. № 517/ 20.09.2013 г./
14. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 39339.0.34, с. Крайници, м. “ Каса Падина” ./ Вх. № 518/ 20.09.2013 г./
15. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.3.140, с. Бистрица. / Вх. № 519/ 20.09.2013 г./
16. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.3.128, с. Бистрица. / Вх. № 520/ 20.09.2013 г./
17. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.24.9, с. Бистрица. / Вх. № 521/ 20.09.2013 г./
18. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. /
Вх. № 522/ 20.09.2013 г./
19. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на експертна оценка за продажба на земя, частна общ.собственост на собственика на
законно построена в нея сграда, представляваща поземлен имот № 68789.608.416, гр.
Дупница, ул.” Никола Малашевски” № 32. / Вх. № 523/ 20.09.2013 г./
20. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.77, в землището на гр.
Дупница, с площ 753 м2. / Вх. № 524/ 20.09.2013 г./
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21. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.559, в землището на с.
Самораново, с площ 10 075 м2. / Вх. № 525/ 20.09.2013 г./
22. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092100, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 1 514 м2. / Вх. № 526/ 20.09.2013 г./
23. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 017041, в землището на с.
Джерман, местност Кръсто, с площ 786 м2. / Вх. № 527/ 20.09.2013 г./
24. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092040, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 6 003 м2. / Вх. № 528/ 20.09.2013 г./
25. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092036, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 2 193 м2. / Вх. № 529/ 20.09.2013 г./
26. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 092012, в землището на с.
Баланово, местност Реката, с площ 2 892 м2. / Вх. № 530/ 20.09.2013 г./
27. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.80, в землището на гр.
Дупница, с площ 2 332 м2. / Вх. № 531/ 20.09.2013 г./
28. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.24.43, в землището на гр.
Дупница, с площ 487 м2. / Вх. № 532/ 20.09.2013 г./
29. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.21.19, в землището на гр.
Дупница, с площ 2 292 м2. / Вх. № 533/ 20.09.2013 г./
30. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 68789.28.81, в землището на гр.
Дупница, с площ 1 407 м2. / Вх. № 534/ 20.09.2013 г./
31. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.193, в землището на с.
Самораново, с площ 940 м2. / Вх. № 535/ 20.09.2013 г./
32. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 046008, в землището на с.
Баланово, местност Дани Валог с площ 3 350 м2. / Вх. № 536/ 20.09.2013 г./
33. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.6.399, в землището на с.
Самораново, с площ 794 м2. / Вх. № 537/ 20.09.2013 г./
34. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на община Дупница по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5: Социално включване и
насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2: Социални
услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици,
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато
Конкретен бенефициент и Договарящ орган са в рамките на различни институции, име на
процедурата: “ Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални
услуги в общността, Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12. / Вх. № 544/ 23.09.2013 г./
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35. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост. /
Вх. № 547/ 25.09.2013 г./
36. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и физическо лице в поземлен
имот № 68789.17.436. / Вх. № 548/ 26.09.2013 г./
37. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 20/22.12.2011г., взето по Протокол № 4/22.12.2011г. на Общински съвет –
Дупница. /Вх. № 551/ 26.09.2013 г./
38. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за безвъзмездно предоставяне на общински поземлени имоти, които се засягат
от строителството на автомагистрала “Струма” Лот 2 “Дупница - Благоевград” от км
322+000 до км 359+483.52. /Вх. № 551/ 26.09.2013 г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В началото постъпило е питане от г-н Пехливански. Ще помоля да представи питането
си.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Питането е следното г-н Председател и колеги.
/чете Докладна с вх. № 546/24.09.2013 г., приложено към Протокола/
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Ще дам думата на г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Явно проблема с изпълнението на проекта е на дневен план. Благодаря за питането.
Редно е да разберат общинските съветници и нашите съгражданин.
Знаете на 28.02.2012 год. беше входиран работния проект. В него бяха заложени 150
жилища, стойността на проекта беше 5 милиона. На 27.12.2012 год. беше крайния срок за
подаване на документи за участие и избор на изпълнител. За въпросната процедура не се
появи нито един желаещ. Общината уведоми своевременно Министерството на регионалното
развитие за възникналия проблем. Съвета беше да се пристъпи към процедура по договаряне
по чл. 90 от ЗОП. И в този случай не се стигна до избор на фирма изпълнител. Причината е
една единствена, крайно недостатъчния бюджет за излъчване на СМР.
На 10.06.2013 г. община Дупница уведоми всички компетентни институции за
проблема и поиска осигуряване на допълнително финансиране в размер на милион и
половина. Знаете, че при гласуване на проекта имахме 1 200 000 лв. за до финансиране от
община Дупница за изграждане на инфраструктура, В и К, ЧЕЗ и всички останали
съпътстващи. Молбата ни беше, ако е възможно освен този милион и половина да бъде до
финансиран и този обем от 1 200 000. На 21.06 доста бързо Вицепремиера с ресор Европейски
програми г-жа Зинаида Златанова, изпрати писмо до Министъра на регионалното развитие с
копие до община Дупница. Вътре беше изписано цитирам “С оглед на повдигнатите
проблеми, счита за целесъобразно управляващия орган по ОП да обмисли възможност за
използване на налични свободни ресурси по схема за покриване на финансовия недостиг от
2 700 000 лв.”
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След това писмо имахме допълнителни разговори в Министерски съвет, Министерство
на социалната политика и Министерство на регионалното развитие. С цел окончателно
решаване на проблема изпълнението беше временно спряно, за да не тече срока разбира се,
като срока на спиране е дата 30.11.2013 г.
Относно втората част на въпроса. Има ли притеснение, че проекта няма да бъде
изпълнен? Аз мисля, че не имайки предвид, че в началото на седмицата подписах Договор за
финансиране в порядък на 1 300 000 по меките мерки за въпросния проект. Т.е. това е една
предпоставка, че проекта ще бъде дофинансиран и изпълнен.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Аз благодаря за отговора и за това, че нещата се развиват така. Една от причините да
задам този въпрос беше, и това че искам да покажа когато има една последователност в
различните управления…. Доколкото знам при управлението на Дангов беше върнат този
имот, защото доста трудности видяхме докато ни го прехвърлят този имот безвъзмездно от
Военното министерство. Проекта беше спечелен при следващото управление, въпреки, че е
входиран от Вас и сега Вие трябва да го изпълнявате. Радвам се, че има разбирателство.
Извинявам се, за първи път чух и зам. Кмета да каже все пак, че по този проблем среща
нужното разбиране от съответните Министри и други служители. Така, че се надявам този
проект да се осъществи и да мислиме, когато, че ние не може да работиме в постоянно
обтегнати отношения и да се охулваме държава и общини, когато трябва и когато не трябва.
Когато трябва нека става това нещо, за да може в края на краищата тези проекти, това са
близо 5 000 000 лв., а както изглежда има и допълнителни средства. И това е един от
проблемите и с това завършвам. Тъй като бенефициента е един, а докато се утвърди този
проект сигурно се минава през 150 инстанции и всеки си слага подписа за, накрая се сеща за
нещо, че не е както трябва и един такъв проект може да пропадне, и това се надявам за в
бъдеще да се изчисти от съответните министерства. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз пропуснах момента, че при входиране на проекта бяха заложени 180 жилища,
средна площ 64 кв. Проекта беше входиран както забелязахте за 150, имайки предвид, че
сумата по СМР наистина не беше достатъчна и ако в тази посока е имало съдействие не го
крия има пълно. Имаше два други случая по които г-н Пехливански както и да го тълкуваме
нямах съдействие. Помолих в писмен вид Министър председателя, Министъра на
образованието и Министъра на финансите за помощ в посока финансиране строително
ремонтните дейности на Детската градина. Имайки предвид, че бяха заложени около
30 000 000 лв. за изграждане на такъв тип съоръжения. По моя информация сумата, която е
усвоена е в порядък на около 60%, 500 000 лв. за община Дупница и нейния бюджет не е
никак малко. И при такава ситуация сам казвате не е необходимо да се дели община от
управляващи или община от опозиция, тук говорим за нашите деца, говорим за едно
съоръжение, което касае минимум 100 деца. Но там имах вежлив отговор “Начинанието е
супер, но поради липса на финансова възможност на този етап няма”. И другия момент беше
Спортната зала, само да довърша. Спортната зала не я правя за себе си, не я правиме за нас,
правиме я за града. Проект готов, входиран, т.е. община Дупница има реална готовност при
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осигуряване на финансиране буквално за месец, два да стартира. Аз разбирам, че в момента
едва ли спортното съоръжение на община Дупница е приоритет, но все пак когато има
готовност за подобно начинание мисля, че разбиране трябва да има. А четири милиона и
половина все си мисля, че не хуля от Горна Малина, намерили са начин финансирали са.
Община Дупница знаете колко клуба има, знаете къде се свират да тренират.
Предлагам когато говорим в конкретика, нека се придържаме към факти. Благодаря
Ви.
/Г-н Пехливански-общ. съветник: Искам да взема думата, само две изречения г-н
Константинов./
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Аз съм също да се даде помощ, но в края на краищата като не ни търсите. Ние сме
Общински съвет и можем да помогнем в тази посока.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Разбира се.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Когато хвърляш орехи по една централа, ще получиш орехи в замяна. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Минаваме към Дневния ред.
Точка първа е докладна записка от д-р Кьосева, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Василка Божилова Гьошкова,
живуща в с.Червен брег, общ. Дупница, ул. “Ал.Стамболийски” 12. / Вх. № 495/30.08.2013 г./
Ще помоля г-жа Кьосева да представи проекто решението и становището на Здравната
комисия.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми господа и госпожи общински съветници.
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Становището на постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и
етнически въпроси е да се гласува “за” докладната записка.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Кьосева. Г-н Владимиров ще помоля за становището на
икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря. Становището на икономическата комисия е положително за приемане.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров.
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Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи. Ще гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

31
няма
няма

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

РЕШЕНИЕ
№ 156
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1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на г-жа Василка Божилова Гьошкова, живуща в
с.Червен брег, общ. Дупница, ул. “Ал.Стамболийски” 12, по заявление до Община Дупница
с входящ № 94-В-520/26.06.2013 г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2013 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка от дневния ред докладна записка от инж. Чимев, относно Предложение
за отпускане на персонална пенсия. / Вх. № 496/30.08.2013 г./
Имате думата 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.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще помоля за становище г-жа Кьосева, като председател на комисията по
Здравеопазване и социална политика.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Благодаря.
Становището на комисията и по тази докладна записка е “за” приемане.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Кьосева. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Който е “за”, моля да вдигне ръка.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 7, ал.4, т.3, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 157
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1.Общински съвет - Дупница дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Теодора
Йорданова Китова, родена на 30.05.2002 год., с постоянен адрес гр. Дупница, ж.к. “Пейо
Яворов”, бл. 3, ет. 1, ап. 3.
2. Общински съвет - Дупница възлага на Кмета на Община Дупница, след
окомплектоване, цялата преписка с документи да се изпрати в Националния осигурителен
институт на Република България.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация / ПР/ и План за
застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 65245.4.266, местност “ Саморански
ливади” по кадастралната карта / КК/ на с. Самораново, общ. Дупница. / Вх. № 498/03.09.2013
г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/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 Пилев за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията разгледа докладната и смята, че са на лице всички законови основания
собственика на терена да преотреди собствения си имот от земя за селскостопанско ползване
в парцели за жилищно строителство. В този смисъл комисията предлага докладната да бъде
приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Ще помоля и г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Становището на икономическата комисия е положително за приемане на докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Владимиров.
Ако ми позволите преди да дам думата ще я поискам и аз за няколко думи. Не
случайно тази докладна я разпределихме за становище и на Икономическа комисия, въпреки,
че няма никаква икономика в нея. Искам да предизвикам една дискусия, която общо взето
според мен ще бъде ползотворна за Дупница като община и за региона като цяло. Всички
знаем и се съобразяваме с природните дадености на града ни, наясно сме с това, че
икономиката като такава на практика не съществува в този град и с потенциала на Дупница
като една туристическа и развлекателна дестинация. Имайки в предвид обстоятелството, че
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тази докладна кореспондира с, включително и нашето намерение да работим и вървим в
посока насърчаване на инвестициите в такива ваканционни имоти на територията на
общината, дискусия която искам да предизвикам не само по отношение на тази точка, а и за
напред е как да използваме всички общински имоти в подножието на планината така, че да
насърчим подобни инвестиции. Уверявам Ви такива имоти имаме достатъчно.
Така, че чувствайте се поканени в една такава дискусия и по отношение на използване
на всички възможности за привличане на подобни инвестиции. Пак повтарям. Общината
разполага с достатъчно имоти, които представляват интерес уверявам Ви за много
потенциални инвеститори. Имайте в предвид, че Дупница е на психологическата граница от
едночасово отстояние от столицата на България и представлява такъв интерес.
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Това което казахте г-н Председател е чудесно. Аз предлагам обаче, за да има основа
върху която да се дебатира нека служители на общината от съответния отдел да изготвят
схема на тези земи, да се видят на картата за да може общ. съветници да се ориентират за
какво става въпрос и къде, за да се намерят най-подходящите решения за привличане на
инвестиции. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Ако няма желаещи за изказвания ще гласуваме.
Който е “за” приемане на проекто решението, 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 /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и ал. 5, чл. 124б и
чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 158
І.Общински съвет – Дупница одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на
проект за Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация (ПР) и План за застрояване
(ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65245.4.266 по кадастралната карта (КК) на с.
Самораново, местност “Саморански ливади”.
ІІ. Общински съвет – Дупница разрешава на Йордан Иванов Югов, собственик на
имота, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 13, том ІІ, рег.
№ 3277, дело № 191/28.11.2012 г. да възложи изработването на проект за Подробен
устройствен план (ПУП)-План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот с идентификатор 65245.4.266 по кадастралната карта (КК) на с. Самораново, местност
“Саморански ливади” с цел да промени предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди съгласно Закона за опазване на земеделската земя и съпътстващите го
нормативни документи, за изграждане на обект: сграда на основното застрояване с
жилищно предназначение, ниска по височина (Н до 10 м).
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С проекта да бъде определена териториално – устройствена зона по чл. 16, т. 1 от
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) от разновидност “с преобладаващо
застрояване с малка височина (до 10м)”, означена като “Жм”. Да се предвиди ново основно
застрояване, с устройствени показатели по чл. 19, ал. 1 от същата наредба както следва:
височина (етажност) : 3-:-10м (1-:-3 етажа), плътност на застрояване (Пзастр.)-max.60%,
интензивност на застрояване (Кинт.)- max.1.2, необходима озеленена площ (Позел.)- min.
40%.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи, Проекта за Подробния устройствен план (ПУП)-План за регулация и
застрояване (ПРЗ) да бъде придружен с предварителен проект, с изработени варианти на
трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за елементите на
техническата инфраструктура.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема на
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, “БТК” АД (VIVAKOM), “Кабел СатЗапад” ООД и експлоатационните дружества : “Напоителни системи” ЕАД и “ЧЕЗ Електро
България” АД преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията по чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от д-р Кьосева, относно
Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на Иванка
Руменова Панайотова, живуща в гр. Дупница, ул. “Жива вода” 20. / Вх. № 507/18.09.2013 г./
Имате думата г-жо Кьосева за представяне на проекто решението и становището на
здравната комисия.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Уважаеми общ. съветници, това е идентична докладна записка с предишната. Чета
проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Становището на комисията е положително.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Кьосева. Ще помоля и г-н Владимиров за становището на
икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Също положително становище на комисията за приемане на докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
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Имате думата колеги. Няма желаещи. Ще гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

31
няма
няма

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

РЕШЕНИЕ
№ 159
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1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на г-жа Иванка Руменова Панайотова, живуща в
гр. Дупница, ул. “Жива вода” 20, по заявление до Община Дупница с входящ № 94-И353/18.06.2013 г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2013 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Пета точка от дневния ред е докладна записка от мен, относно Отчет за работата на
Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. / Вх.
№ 508/ 19.09.2013 г./
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Имате думата колеги, ако има някой да се изкаже по отчета. Няма желаещи.
Който е “за” приемане на този отчет, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал. 6 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА , Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 160
1. Общински съвет – Дупница приема за сведение отчета на Председателя на
Общински съвет Дупница за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва поредица от четири докладни за дофинансиране на маломелни паралелки.
Първата от тях е с номер шест в дневния ред и Вх. № 510/ 19.09.2013 г. в Общинския съвет,
относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христо Ботев” с. Самораново,
общ. Дупница.
Имате думата 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:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-н Владимиров за становище на икономическата
комисия да представи. Може би и за четирите докладни да не Ви разкарвам за всяка една
поотделно.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Да, да най-добре. Становището е положително, но аз…….. Комисията да дава
съгласието, защото трябва да се направи това нещо. Мисълта ми е друго, че ние трябва да
мислим за по-мащабни неща. Мое становище вече не на комисията. Маломерни паралелки в
села, които са доста големи. Това означава, че в тези села не че няма деца, а може би нивото
на образование не е добро и хората се принуждават да пътуват за Дупница, вместо да остават
в тези села. Така, че в тази връзка към общината, отдел Образование да се помисли дали това
не е причината тези паралелки да са маломерни и ако може да се предприемат някакви мерки.
Мисля, че е нещо което ако вървим с тази тенденция след това може да се наложи да закрием
в Яхиново, да остане само в Крайници, ако закрием в Крайници да остане само в Яхиново.
Шести и осми клас слети паралелки 11 човека не знам каква подготовка ще получат. Осми
клас това са завършване на основно образование, те ще учат заедно с шести клас. Мисля, че
това са неща върху които има какво да се направи и да се предложи.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Огледах в момента залата и за мен е странно, че директорите на училищата за които
внасяме подобни докладни ги няма. Не е редно директор на учебно заведение, вкарвайки
такава докладна при мен да не присъства, защото въпроса който поставя г-н Владимиров, аз
го разбирам че е към общинска администрация, но самите директори би било добре да бъдат
тук и да дават някаква обосновка.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Ще помоля и г-н Шопов за становището на комисията по
образование.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
Комисията предлага всички докладни да бъдат приети, тъй като няма противоречие,
отговарят на Наредбата № 7, допустимо е изграждането на такива паралелки така че
предлагаме да бъдат приети следващите 4 докладни.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Шопов. Имате думата колеги. Няма желаещи за изказвания.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Матей Николов Попниколов
за
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
4. Асен Георгиев Пилев
за
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5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21,ал.1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, и
ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и
броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена на Министерството на образованието и науката, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 161
1.Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2013/2014 година в ОУ
“Христо Ботев” – с. Самораново, Община Дупница, както следва:
Подготвителен преди постъпване в първи клас – 11 ученици /недостиг 1/;
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І-ви клас – маломерна с 13 ученици /недостиг 3/;
ІІ-ри клас – маломерна с 10 ученици /недостиг 6/;
V-ти клас – маломерна с 16 ученици /недостиг 2/;
VI-ти и VIІІ-ми клас (слята) – маломерна с 11 ученици /недостиг 7/;
VII-ми клас – маломерна с 17 ученици /недостиг 1/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2013 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2013/2014 г.,
съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на
образованието и науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2014 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2014 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата седма точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” с.
Яхиново, общ. Дупница. / Вх. № 511/ 19.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Вече имаме становищата на комисиите.
Няма желаещи за изказвания. Гласуваме. Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВО – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател.
Ще използвам тази докладна за да припомня, че община Дупница има неизпълнен
ангажимент към децата от училището в с. Яхиново и този ангажимент е вписан в бюджета за
2013 год. и искрено се надявам, че това ще се случи час по-скоро, за да не се налага децата да
се хранят и през новата учебна година в тези обидни условия в които се хранят в момента.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов. Г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
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Една реплика на г-н Кацов. Аз съм съгласен г-н Кацов, че трябва да се направят много
неща. Ето ние направихме в Крайници средищно училище, хвърлиха се пари, така ли е г-н
кмете и там има маломерни паралелки. Добре, хубаво аз съм “за” всички училища да се
направят средищни ако трябва в селата, но какъв е резултата. Защо няма, кмета много
правилно го каза. Един директор на училище да казва че проблема е в еди какво си, проблема
е в еди какво си. Не че няма деца и в Крайници и в Яхиново. Сигурен съм, че за две паралелки
може да се съберат и в Яхиново и Крайници. Но ако трябва да търсим само вариант нещо да
направим, а пък след това да няма резултат, това е безсмислена работа. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВО – общ. съветник:
Уважаеми г-н Владимиров, когато един родител отива да записва своето дете, той се
интересува и то условията които предлага едно училище. Ние сме длъжни да допринесем за
тези условия, малките училища да не се различават от тези големите училища в общинския
център. И наш е ангажимента и ние сме го декларирали, за това цитирах бюджета за 2013
год., тези деца да имат столова, да имат нормални условия за хранене. Тук става въпрос за
сума не по-голяма от 10 000 лв. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов. Г-н Чимев поиска думата. Заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Според мен и двамата и г-н Владимиров и г-н Кацов имат пълно основание. Г-н Кацов
е прав. Беше гласувано. КСС е изготвено коректно, само че имайки предвид всички училища
на територията на община Дупница, знаете че има някаква последователност. Бъдете спокоен
и населението на с. Яхиново това нещо максимално бързо ще се случи. Но имайки предвид,
че има училища и на територията на града, ОУ “Евлоги Георгиев” без столова. Така, че
аргумент само столова не звучи сериозно. Наистина един директор на учебно заведение е
майка на тези деца. Тук е колегата на с. Бистрица Васко Бански. Преди да мине онази
неприятна процедура по затваряне на училището, това бяха първите стъпки. Тръгна се в
посока разговор с родители, деца. Едно нещо, за да се случи трябва да има съпричастност.
Населението на населеното място трябва да си дава сметка. Маломерна паралелка даже за мен
не е по-сериозен проблем отколкото слята. Това вече е проблем. Как да вкараш два различни
класа в една стая? Ама това не става с административно решение само. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Има ли други желаещи? Г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Колеги.
Г-н Председател процедурата взех, за да отправя забележка към Вас. Първо, дебатите
по тази докладна не касаят изобщо това което до сега се говореше. Съветвам Ви да спазвате
правилника, да не допускате дебати извън предмета на докладната. И второ. Правилника за
работа на ОбС предвижда г-н Кацов да направите питане и имате възможност като общ.
съветник да поставите въпроса, за да има някакъв резултат. От това което си изгубихме десет

20

минути няма да произтече нищо, проблема ще остане за в бъдеще, така че Ви съветвам ако
искате нещо да свършите използвайте максимално условията на Правилника.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Дангов. Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВО – общ. съветник:
Ще бъда максимално кратък. Г-н Дангов, аз съм доволен, че получих уверение от
кмета, че ще произтече, че ще има действия в посока решаване на този казус. Благодаря още
веднъж на г-н кмета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов. Други желаещи има ли?
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21,ал.1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2
от Наредба № 7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена на Министерството на образованието и науката, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 162
1.Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2013/2014 година в ОУ
“Св. Св. Кирил и Методий” – с. Яхиново, Община Дупница, както следва:
І-ви клас – маломерна с 14 ученици /недостиг 2/;
ІІ-ри клас – маломерна с 14 ученици /недостиг 2/;
ІV-ти клас – маломерна с 10 ученици /недостиг 6/;
V-ти клас – маломерна с 15 ученици /недостиг 3/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2013 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2013/2014 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2014 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2014 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Утвърждаване
и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за
учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христаки Павлович” гр. Дупница, общ. Дупница. / Вх. №
512/ 19.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
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Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Няма желаещи.
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21,ал.1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2
от Наредба № 7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена на Министерството на образованието и науката, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 163

23

1.Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2013/2014 година в ОУ
“Христаки Павлович” – гр. Дупница, Община Дупница, както следва:
VІІ-ми клас – маломерна с 13 ученици /недостиг 5/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2013 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2013/2014 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2014 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2014 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно
Утвърждаване и дофинансиране
на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/ 2014 година в ОУ “ Христо Ботев” с. Крайници,
общ. Дупница. / Вх. № 513/ 19.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Няма желаещи.
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов

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

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21,ал.1,т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2
от Наредба № 7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена на Министерството на образованието и науката, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 164
1.Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2013/2014 година в ОУ
“Христо Ботев” – с. Крайници, Община Дупница, както следва:
Подготвителен преди постъпване в първи клас – 11 ученици /недостиг 1/;
І-ви клас – маломерна с 15 ученици /недостиг 1/;
ІV-ти клас – маломерна с 13 ученици /недостиг 3/;
V-ти клас – маломерна с 12 ученици /недостиг 6/;
VI-ти клас – маломерна с 11 ученици /недостиг 7/;
VII-ми клас – маломерна с 17 ученици /недостиг 1/;
VIIІ-ми клас – маломерна с 13 ученици /недостиг 5/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2013 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2013/2014 г.,
съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на
образованието и науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
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3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2014 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2014 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата е 10-та точка от Дневния ред, която е първа от нова поредица. Този път е
за концесии на водоеми. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска
собственост “ Водоем – Поземлен имот № 000104, с. Палатово, м. “Орешето”. / Вх. № 514/
20.09.2013 г./
Заповядайте г-н Пилев.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Прави впечатление от Дневния ред, че предстоят четири, пет, шест, накрая
четиринадесет еднотипни докладни. Аз имам процедурното предложение вместо да се
прочитат решенията пред сесията, всеки вероятно е прочел, а за да стане и достояние на
тези, които ни гледат вероятно по телевизията с няколко думи да бъде обяснено за кой
водоем става въпрос, за какви средства, има ли инвестиционен интерес, просто да стане
дебат в залата вместо да четем може би с минути дълги решения с много членове, много
абзаци и т.н., които ще изядат доста време.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев, имате пълното право за това предложение само като гледам
по тази докладна проекта за решение е четири страници, че и повече.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само ако ми позволите.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля, виждам г-жа Великова, също и Мая е тук от “Общинска собственост”
вместо да четем тези проекти за решения може би те да дадат малко по-подробни разяснения
за всеки един от водоемите, а след това и за имотите. Какви са точно намеренията и къде се
намират може би, а преди тях г-н Чимев поиска думата, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само искам да оттегля докладна с Вх. № 521/ 20.09.2013 г. Тя е част от тези осем
докладни за водоемите. Имайки предвид, че правилно обърна кмета на с. Бистрица че…
Г-Н ВАСИЛ БАНСКИ – Кмет на с. Бистрица:
Входящият номер е 515.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка единадесет от Дневния ред това е докладна записка с Вх. № 515/ 20.09.2013 г.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Извинявам се, да. Имайки в предвид, че във въпросния имот попада и спортното
игрище на с. Бистрица. Водоем има, който не функционира тоест водоем няма и аз мисля, че
да отдаваме нещо, което го няма не е сериозно. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имаме за гласуване две предложения.
Първо процедурата на г-н Пилев. Който е “за” да не се четат проекторешенията, а да
бъдат давани разяснения за всеки един обект по отделно, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Второто процедурно предложение е на г-н Чимев: Оттегля т. 11 от Дневния ред, това
е докладна записка с Вх. № 515/ 20.09.2013 г., като дневният ред с дванадесета става
единадесета и така до края. Който е “за” това да бъде прието, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега по точка десета от Дневния ред ще помоля г-жа Великова да даде някакви
разяснения, а може би и за всички каквото имате да кажете, ако възникне въпрос.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:
Да здравейте, това исках да кажа, че на бързо ще обясня за всички. Ами спомняте си на
предходно решение, предходна сесия на общинския съвет беше взето едно решение за
започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на всички осем обекта, от
които един отпадна, останаха седем водоема. След това по реда на Закона за концесията се
направи цялата процедура. Екипът за подготвителни действия, който беше определен от
кмета на общината организира възлагане по реда на закона за обществените поръчки. Това го
чета направо от тук, просто да обясня за пред гражданите, че са възложени всички видове
анализи: финансово икономически, технически, екологичен и правен. Те са изготвени от
фирма “МММ” - ЕООД, която е дала най-ниската цена за изготвяне на тази услуга.
Документацията е изработена в определения срок, след това всички тези анализи са изпратени
съгласно закона за концесиите за съгласуване от съответните министерства. Министерство на
отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите,
Министерство на културата и ДАНС. Получени са, даден е срок съгласно закона, в който е
определен 10-дневен срок, в който десет дневен срок са получени становища без забележки.
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Съгласувани са тези концесионни анализи от всички министерства с изключение на
Министерство на вътрешните работи, което дойде малко по-късно. Аз запознах и съответните
комисии: икономическата и техническата. Те са го съгласували с малки забележки, които
обещахме, че ще се включат в проекта за договор със съответните техни бележки. Ние сме
длъжни така да го направим в проектодоговора да ги заложим тези условия.
Сега по конкретно, тези водоеми са в селата Бистрица, Крайници и Палатово. Всички
са пълни, а в момента дори има арендатори, които ги стопанисват знаете и на предната сесия
обяснявахме, че тези водоеми не могат да бъдат отдавани под аренда тъй като закона забрани
това. Прокуратурата ни наложи да бъде проведена процедура за концесия и ние правим това.
Сега, единствения лек проблем, е че в Палатово, която е първата докладна водоема е празен,
но е направен анализ тъй като имаше заявен интерес от бъдещ концесионер. Може би ще
възникне въпроса, че като е празен как ще се експлоатира. В техническия анализ, който е
изготвен от тази фирма “МММ”, е записано че водоема е празен и ще се захранва с вода от
напоителен канал, който е разположен на разстояние около 500 м. от водоема. Пълненето ще
се осъществява от канал, който го свързва с този водоем. Предполагаме, че ако се отдаде на
концесия, бъдещият концесионер ще организира така нещата, че да се използва водоема по
предназначение. Другите, в с. Крайници е най-големия язовир, който е “Каса Падина” в с.
Бистрица е местността “Орешето”. Вие сте ги прочели докладните “Сухите ливади”, да
“Сухите ливади” са два, “Орешето” е един, “Каса Падина” е в с. Крайници. Те всички са
пълни, изготвени са анализите, всичко е наред, съгласувани са.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
И има инвестиционен интерес.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:
Има инвестиционни намерения, да. Предполагаме че ще приключи тази процедура.
Ако има въпроси мога да отговарям.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Ще помоля г-н Владимиров за становището на Икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Становището за всички докладни е положително за приемане от общинския съвет.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Имате думата колеги.
Ако няма желаещи 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

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 38 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и
чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11,
ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане
и експлоатация на: „Водоем - Поземлен имот № 000104, находящ се в село Палатово, с
площ от 2941 кв.м, начин на трайно ползване: “Водоем” - публична общинска
собственост по АОС № 427/18.05.2000 г.;
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
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2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 2941 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на
подобрения на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото
и спокойствието на посетителите на концесионния обект.
1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни
програми и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
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1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата
и задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първата една година от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за
действията им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
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1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се
сключва концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за
изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 675 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на
защитените със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са
задължителни за концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка
на концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане
срока на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не
дължи обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последните 3 години договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му
- 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
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1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва 11-та точка докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска
собственост “ Водоем – Поземлен имот № 04220.0.54, с. Бистрица, м. “Сухите ливади” Вх. №
516/ 20.09.2013 г.
Имаме становище на Икономическа комисия, имате думата колеги.
Ако няма желаещи гласуваме. Заповядайте, г-н Бански иска да се изкаже.
Г-Н ВАСИЛ БАНСКИ – Кмет на с. Бистрица:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници искам само едно да вметна. Аз съм твърдо “за”
отдаването, защото общината толкова трудно се справяме с тези водоеми, че всички знаем
какъв ни е проблема. Но има възникнал сега един друг проблем. Примерно в три от
водоемите, които се отдават в Бистрица се напоява земеделска земя. Във всичките пет пият
вода животните. При изготвянето на самия договор или проект, не знам какво ще бъде, да
бъде включено някаква такава точка, клауза през напоителния сезон да има право да се ползва
за напояване и целогодишно животните да имат достъп до тези съоръжения.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-жо Великова, това допустимо ли е?
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:
Според мен малко трудно ще се осъществи тази идея, защото концесионера ще вложи
доста средства за да може да го стопанисва, да си плаща концесионните вноски, да направи
всички реформи…
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Все пак концесията не е за водоползване, а е за стопанисване, така че собственик на
водата не е концесионера в случая, какво да го питаме него.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:
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Не, не. Ако го заложим като условие, те са длъжни да го изпълняват така че…
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В момента тези водоеми имат ли арендатор?
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:
Имат да.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
И е решен казуса благоприятно за…
/Г-н Васил Бански – Кмет на с. Бистрица: Ако имат възможност нека да изградят по
едно корито отвън./
Според юриста ни г-н Попов това е възможно да бъде направено в договора, така че гжо Великова ще Ви помоля тогава когато всъщност бъдат провеждани процедурите, да бъдат
приоритетно разглеждани тези предложения, които осигуряват такава достъпност.
Заповядайте г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Колеги, този който не се е занимавал с този въпрос не знае колко проблеми възникват
при отдаването на концесия на езерата, на язовирите съществуващите.
Първо, когато дойде ред да се поливат площите, хората ги интересува да си поливат
градините, да си поливат там местността с цел да си произведат продукция. Концесионера
развъжда риба. Строго сме определили в концесионното задължение какво има право
концесионера, но никъде не се казва, че концесионера ако му източат водата рибата къде
отива? Освен това мисля, че трябва да се определи някакъв минимум с цел, защото ние
ползвахме едно такова нещо, източиха слагахме там риба малки развъдник и т.н., източиха
водата и какво? Значи този въпрос аз мисля, че когато се сключва договора с концесионера
там трябва тези условия да залегнат, да се сложи някакъв минимум на който има право. След
това животните отиват, пият вода, газят, то зависи и от какво е техническите характеристики
на крушата на язовира дали е блатисто, дали е каменисто, дали е еди какво си. Концесионерът
също ще има проблеми с този въпрос. Не може животните да им сложиш едно корито, можеш
да му сложиш корито ако го водиш така, но животните на стада вървят те няма да отидат на
коритото, а ще отидат на язовира. Ще има проблеми между концесионера и концедента дето
казват при това за това много внимателно трябва да огледаме този въпрос, а и лично аз се
поинтересувах характеристиките разбрах, че г-жа Великова ги има, но дали има извор на вода
там или няма, как се захранва този язовир в сушата може да няма и капка вода. Разбирате за
какво става въпрос. За това трябва много сериозно да се погледне на този въпрос с цел да не
се допускат такива противоречия между едните и другите.
Благодаря за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Г-жо Великова, при необходимост от помощ от общинските
съветници можете да се обърнете към нас, така че да бъде назначена комисия, която да обсъди
всички тези варианти, които да бъдат предложни към концесионния договор като опция нали,
като допълнително изискване. Ваше право е да изискате, а наше да Ви назначим такава
комисия.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “ С и С”:

34

Само да вметна, че в самата комисия, която ще провежда цялата процедура може да се
включат и общински съветници, което е добре.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Може би е най-добре да. Благодаря Ви.
Имате думата колеги.
Г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
При това положение, при участие на общински съветници на тези концесии, които ще
се правят трябва да има санкция на общинския съвет, че общинският съвет по някакъв начин
дава картбланш или просто изисква към договора за концесия да съществуват такива клаузи.
Другото ще е само на приказки.
/Г-н Матей Попниколов – общ. съветник: Не е само на приказки, защото в Закона за
концесиите е казано, че трябва да присъстват от общинския съвет/
Да Матей, но по принцип общинският съвет имайки в предвид проблема, който може
да възникне в последствие между хората в населените места и концесионерите, ние ще сме
изправени пред един дебат, който тук непрекъснато ще води до проблеми. Ще дойдат хората
от селата Бистрица, от Крайници от Палатово, да кажат че те просто в момента няма как да
отглеждат своите животни, няма как да напояват земите си и ние ще сме изправени пред една
нерешима позиция, когато вече е подписан концесионният договор. Другото което е
концесионера може да направи така, че да им наложи някакви такси и данъци, които да бъдат
невъзможни за някои и за това просто само с едно такова участие да, но трябва да има и
конкретно решение.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега понеже едва ли има някои от нас, които е подготвен правно по казуса до къде са
правата на общинския съвет да участва в самата комисия, предлагам сега да образуваме и да
сформираме една комисия от всички представени групи по един представител, която група да
обсъди какви са потенциалните възможности за участие не само в комисията, а и въздействие
на самия концесионния договор. И тази комисия от състава си да излъчи толкова общински
съветници колкото е необходимо за участие пък в самата комисия, която трябва да оценява
предложенията на кандидатите. Може би г-н Попов ще ни даде малко повече яснота от правна
гледна точка до къде са ни възможностите.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на общ. съвет:
Благодаря г-н Председател, това което се предвижда във втора т. от проектите за
решения, е че общинския съвет упълномощава кмета на общината да назначи такава комисия.
Именно тази комисия трябва да организира и проведе процедурата по предоставяне на
концесията. Така че, самия състав ако така бъде прието решението правомощието е на кмета
на общината да включи представители в самото провеждане на процедурата. Ако трябва да
има някаква комисия, която да предхожда самите процедури вече това е правомощие на
общинския съвет сега да сформира подобна комисия, която да поставя условия но ако се пък
приеме решение вече кмета е длъжен да го изпълнява и да назначи комисия за да започне
провеждане на процедура.
Противоречи си.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
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Може би комисията трябва да предхожда процедурата за да се обсъдят проблемите за
всеки един от водоемите и да са наясно, защото в последствие когато бъде избран
концесионер вече имаме договор за изпълнение от общината и бихме могли да бъдем съдени
ако го заставяме да прави каквото и да било, така че предложението ми е от всички групи по
един представител. За групата на ГЕРБ г-н Панчев предлагайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Предлагам Йордан Йорданов. Не, д-р Матей Попниколов.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
За ГЕРБ, д-р Попниколов. За БСП? Иван Шопов е номиниран от БСП. За ЛИДЕР?
Ивайло Атанасов. За ОБД?
/г-н Вергил Кацов – общ. съветник: инж. Костадинов/
Освен да дадем и на един независим. За да са поне пет нали да се взима с мнозинство.
Предлагайте колеги още един човек може да бъде. Г-жо Овчарченска, Вие сте единствената
независима присъстваща тук.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Аз не мисля, че бих могла да Ви бъда полезна за тази комисия.
/г-н Иван Шопов – общ. съветник: Предлагам г-н Дангов, защото въпреки че го няма
той е по тази специалност, по рибно-водни и т.н/
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Може ли така в отсъствие на съветник да бъде номиниран аз не знам.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това на г-н Шопов не е лишено от смисъл.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Но няма го ако поиска да си направи отвод? Може да не е съгласен.
/г-н Матей Попниколов – общ. съветник: Аз предлагам г-н Анин./
Значи комисията е в състав: Д-р Попниколов, г-н Иван Шопов, г-н Ивайло Атанасов,
инж. Костадинов и г-н Анин, която комисия всъщност трябва да установи какви биха могли
да бъдат конфликтите за всеки един от водоемите и да препоръча на комисията опции по
договора, така че да бъдат избегнати тези конфликти. Благодаря Ви.
Гласуваме първо комисия, чиито състав прочетох, който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме сега единадесета точка от Дневния ред. Докладната с номер 516/
20.09.2013г. за водоема в “Сухите ливади” с. Бистрица.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Матей Николов Попниколов
за
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. чл. 38 от Закона за концесиите, 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и
чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите , Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 166
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал.
1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
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1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане и
експлоатация на: „Водоем - Поземлен имот № 04220.0.54 по кадастралната карта на село
Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 год. на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, находящ се в село Бистрица, местност Сухите ливади, с площ
5 903 кв.м, с трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и водни
обекти”, начин на трайно ползване: “Водоем”, стар идентификатор: няма; номер по
предходен план: 000054 - публична общинска собственост по АОС № 414/23.03.2000 год.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 5 903 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и
спокойствието на посетителите на концесионния обект.
1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:

38

1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първата една година от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
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1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за действията
им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на
договора и се освобождава след неговото приключване.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 1 098 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените
със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са задължителни за
концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на
концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока
на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи
обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последните 3 години договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
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1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата дванадесета точка от Дневния ред е Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на концесия за услуга на обект
публична общинска собственост “ Водоем – Поземлен имот № 04220.16.6, с. Бистрица, м.
“Орешето” ./ Вх. № 517/ 20.09.2013 г./
Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков

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

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 38 от Закона за концесиите, 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1
и 2 от Закона за концесиите, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал.
1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане и
експлоатация на: „Водоем - Поземлен имот № 04220.16.6 по кадастралната карта на село
Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, находящ се в село Бистрица, местност “Орешето”, с площ от
7925 кв.м, с трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и водни
обекти”, начин на трайно ползване: “Водоем”, стар идентификатор: няма; номер по
предходен план: 016006 - публична общинска собственост по АОС № 418/23.03.2000 г.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
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1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 7 925 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и
спокойствието на посетителите на концесионния обект.
1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
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1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за действията
им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
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1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на
договора и се освобождава след неговото приключване.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 1 068 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените
със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са задължителни за
концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на
концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока
на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи
обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последната 1 година договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
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1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва тринадесета точка. Докладната е с /Вх. № 518/ 20.09.2013 г./ относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 39339.0.34, с. Крайници, м. “ Каса Падина”
Имате думата колеги. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

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

46

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

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 38 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и
чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 168
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал.
1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане и
експлоатация на: Водоем - Поземлен имот с идентификатор №39339.0.34 по
кадастралната карта на село Крайници, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004
год. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в село Крайници,
местност “Каса Падина”, с площ 30897 кв.м, с трайно предназначение на територията:
“Земеделска”, начин на трайно ползване: “Водоем”, стар идентификатор: няма; номер
по предходен план: 000034 - публична общинска собственост по АОС № 330/03.08.1999
г.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 30 897 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
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1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и
спокойствието на посетителите на концесионния обект.
1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
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1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за действията
им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на
договора и се освобождава след неговото приключване.

49

1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 6 419 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените
със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са задължителни за
концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на
концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока
на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи
обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последната 1 година договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.

50

1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва четиринадесета точка. Докладната е с /Вх. № 519/ 20.09.2013 г./ относно
Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост “ Водоем –
Поземлен имот № 04220.3.140, с. Бистрица.
Имате думата колеги. Има ли желаещи? 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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов

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

за
отсъства
за
за
отсъства

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 38 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1
и 2 от Закона за концесиите, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал.
1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане и
експлоатация на: „Водоем - Поземлен имот № 04220.3.140 по кадастралната карта на
село Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, находящ се в село Бистрица, местност “Адилица”, с площ 8
798 кв.м, с трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и водни
обекти”, начин на трайно ползване: “Водоем”, стар идентификатор: няма; номер по
предходен план: 003140 - публична общинска собственост по АОС № 417/23.03.2000 г.”.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 8 798 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и
спокойствието на посетителите на концесионния обект.
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1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
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1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за действията
им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на
договора и се освобождава след неговото приключване.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 2 020 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
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1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените
със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са задължителни за
концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на
концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока
на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи
обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последната 1 година договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
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1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата петнадесета точка е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска
собственост “ Водоем – Поземлен имот № 04220.3.128, с. Бистрица. / Вх. № 520/ 20.09.2013 г./
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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 38 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и
чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 170
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал.
1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане и
експлоатация на: „Водоем - Поземлен имот № 04220.3.128 по кадастралната карта на
село Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, находящ се в село Бистрица, местност “Адилица”, с площ 9
579 кв.м, с трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и водни
обекти”, начин на трайно ползване: “Водоем”, със стар идентификатор: няма; номер по
предходен план: 003128 - публична общинска собственост по АОС № 416/23.03.2000 г.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 9 579 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения
на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и
спокойствието на посетителите на концесионния обект.
1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
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1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
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1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за действията
им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за изпълнение на
договора и се освобождава след неговото приключване.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 2 198 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените
със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са задължителни за
концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
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1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на
концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока
на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи
обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последната 1 година договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шестнадесета точка е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска
собственост “ Водоем – Поземлен имот № 04220.24.9, с. Бистрица. / Вх. № 521/ 20.09.2013 г./
Има ли желаещи да вземат отношение? 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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 38 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и
чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 171
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11,
ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
Общински съвет Дупница реши:
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга - управление, поддържане
и експлоатация на: „Водоем - Поземлен имот № 04220.24.9 по кадастралната карта на
село Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 год. на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, находящ се в село Бистрица, местност Драгочо, с
площ 4 877 кв.м, с трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и
водни обекти”, начин на трайно ползване: “Водоем”, стар идентификатор: няма;
номер по предходен план: 024009 - публична общинска собственост по АОС №
411/22.03.2000 год.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на
концесията:
1.Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.
2. Спортен риболов.
3. Развъждане на водоплаващи птици.
1.3. Прилежаща на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности:
Площ на обекта – 4 877 кв.м и водостопанско съоръжение /язовирна стена/.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Обектът, предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението
му.
1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на
концесията.
1.6.3. Концесионерът да съгласува предварително с концедента извършването на
подобрения на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
1.6.4. Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото
и спокойствието на посетителите на концесионния обект.
1.6.5. Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на
трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
1.6.6. Концесионера да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи
при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
1.6.7. След изтичане срока на концесията обектът, предмет на концесията, да се предостави
обратно на концедента в състояние, годно за експлоатация.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете
и условията , залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната
инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с
концесията.
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1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за
целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени
вреди от концесионера.
1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между
правата и задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни
програми и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността,
включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните
документи и в определените срокове.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават
правата му по концесионния договор.
1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата
и задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект
относно привеждането на водоема в състояние за експлоатация.
1.7.4.3. В едномесечен срок от сключване на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът
им.
1.7.4.4. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно
нормативните документи.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести
/ипотеки, залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Дупница.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни
органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и
упълномощените представители на концедента и да им представя документи и информация
относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
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1.7.4.9.Да спазва стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда,
защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението,
поддържането и експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане
срока на договора и/или прекратяването му в състояние, годно за експлоатация.
1.7.4.13. Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др.
предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на
концесионера.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от
подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си
програма, ако не е изпълнител, на подизпълнители и носи пълна отговорността за
действията им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се
нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по
концесионния договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозита на спечелилия конкурса участник, с който се
сключва концесионния договор, в размер на 500 лв., се трансформира в гаранция за
изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
Минимално годишно концесионно плащане в размер на 1 013 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова с-ка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка
текуща година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния
инфлационен индекс за предходната година , обявен от НСИ.
1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната,
опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред: Няма специални изисквания, свързани с националната
сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на
защитените със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред, са
задължителни за концесионера, съобразно действащите нормативни документи.
1.13. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14. Други изисквания, свързани с характера на концесията:
1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка
на концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане
срока на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не
дължи обезщетение.
1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
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1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
-Регистрация в търговски или професионален регистър;
-Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности;
1.16.2. Технически възможности и/или професионална квалификация – Декларация,
съдържаща изпълняваните през последната 1 година договори с предмет, идентичен с
предмета на концесията;
1.16.3. Икономическо и финансово състояние - Годишни финансови отчети на участника за
последните три години;
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1-най-висока годишна концесионна вноска - 60 т.
1.17.2.К2-инвестиции в почистването, реконструкцията на водоема, ограждането му
- 30 т.
1.17.3. К3-най-ниска цена на предоставяната услуга/спортен риболов/ - 20 т.
1.17.4. Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
точки /К1 + К2 + К3/, като на първо място се класира офертата с най висока комплексна
оценка, а в низходящ ред останалите оферти.
1.17.5. На първо място се класира офертата, която има най–висок сбор от точки. По
низходящ ред на сбора на точките се класират и останалите оферти.
1.18. Гаранцията за участие в процедурата в размер на 500 лв. – парична, се внася
по банкова с-ка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация, в срок до 35 –
тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “Държавен
вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Дупница, пл.
“Свобода”№1, ІІ етаж, стая 28. Цената на конкурсната документация е 500 лв. без ДДС и се
заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване
на конкурсната документация до 30-тия ден от обнародването на обявлението в
електронната страница на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До
17,00 часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница
на “ДВ” в стая 28 на Общината.
1.21. Конкурсът ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в Кръглата зала на Община
Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва седемнадесета точка от Дневния ред. Докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за
възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. / Вх. № 522/ 20.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
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Чета проект за решение.
/чете проект за решение приложен към Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Ще помоля г-н Владимиров за становището на Икономическа
комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Становището на комисията е положително за приемане на докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров и г-н Пилев за становището на ТСУ.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Използвам случая за да кажа, че службите, от които зависи поднасянето на тези
докладни в уверение на общинските съветници да ги уверя, че си вършат прецизно работата,
защото два имота са били върнати поради несъответствие на скици и т.н., така че имаме
пълното основание да се доверим и аз предлагам, комисията предлага, докладната да бъде
приета.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Ще помоля г-н Попов да представи още едно несъответствие.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на общ. съвет:
Благодаря г-н Председател. В точка пета е предложено на Общински съвет да вземе
решение да бъде предоставен поземлен имот с конкретен идентификатор с площ 4,045 дка в
землището на с. Яхиново местност “Полето”. В същото време в приложената скица-проект е
посочено възстановяване на имот с площ 4045 м² в местност обаче “Капинките”. На лице е
несъответствие между решението на Общински съвет и скицата-проект, която е приложена. За
това евентуално ако има такова съгласие тази част точка пета би трябвало според мен да
отпадне до установяване на съответствие на тези два имота от общинската поземлена
комисия.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тъй като очевидно има несъответствие предлагам в проекто-решението т. 5 да отпадне
разбира се ако г-н Чимев не възразява, което трябва да го гласуваме обаче. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Няма как да възразявам при положение че има несъответствие.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме точка пета да отпадне. Който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма
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Приема се.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи, 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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
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собствеността и ползуването на земеделските земи и чл.45ж от пПравилника за
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.23.424 с площ 0,450 дка, в
землището на гр.Дупница, местност Дренски рид, който попада върху част от
поземлен имот №68789.23.13 – общинска собственост, с признато право на
възстановяване в съществуващи стари реални граници на наследниците на Надежда
Николова Кирянова;
2. Поземлен имот с проектен идентификатор №65245.5.332 с площ 10, 541 дка, в
землището на с.Самораново, местност Такърлъко, който съответства на част от
поземлен имот №65245.5.287 /№036066 по картата на възстановената собственост/ общинска собственост, с признато право на възстановяване в съществуващи стари
реални граници на наследниците на Васил Пенев Виячев;
3. Поземлен имот с проектен идентификатор №65245.4.633 с площ 3,423 дка, в
землището на с.Самораново, местност Горно Яхинска, който съответства на
поземлен имот №65245.4.287 /№030084 по картата на възстановената собственост/ и
част от поземлен имот №65245.4.288 /№030049 по картата на възстановената
собственост/ - общинска собственост, с признато право на възстановяване в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Васил Пенев Виячев;
4. Поземлен имот с проектен идентификатор №80491.78.384 с площ 1,130 дка, в
землището на с.Червен брег, местност Малосаница, който попада върху част от
поземлен имот №80491.78.254 /№078254 по картата на възстановената собственост/ общинска собственост, с признато право на възстановяване в съществуващи стари
реални граници на наследниците на Дамян Ненков Петрев;
2. Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на
лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва осемнадесета точка от Дневния ред. Докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на експертна оценка за продажба на земя,
частна общ.собственост на собственика на законно построена в нея сграда, представляваща
поземлен имот № 68789.608.416, гр. Дупница, ул.” Никола Малашевски” № 32. / Вх. № 523/
20.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение приложен към протокола/
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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:
По-добре за всички нататък, защото те са едни и същи. Становището на комисията е
положително за всички предложени докладни по предоставяне.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Тази е отделна.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Тази е отделна, другите са поземлени, да. Пак става въпрос тук е продажба, там е
поземлено. Положително е становището за приемане.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-н Пилев ще помоля за становището на ТСУ комсия.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
И становището на нашата комисия е докладната да бъде гласувана от общинския
съвет.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. 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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.50, ал.1 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
№ 173
1. Приема експертна оценка от 31.08.2013 год. на оценител на недвижими имоти
инж.Петя Александрова Райнова – Попова, съгласно която пазарната стойност на земята –
частна общинска собственост /АОС №1954 от 19.01.2010 год./, представляваща: “Поземлен
имот с идентификатор 68789.608.416 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, изменена със Заповед №КД-14-10-393/22.10.2009 год. на Началник на Служба по
геодезия, картографгия и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Никола Малашевски”
№32, с площ: 468 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: Няма, номер по
предходен план: 3042. Без съдържащите се в имота сгради”, който да се продаде на
собственика на изградената в имота жилищна сграда – “Слави” ООД, представлявано от
Стойчо Ангелов Владимиров, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот №108, том І, рег.№1401, дело №94 от 07.06.2013 год., е в размер на 25 690 лв.
/двадесет и пет хиляди шестстотин и деветдесет 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 дълга поредица от малки поземлени имоти. Точно четиринадесет са.
Чухме становището на Икономическа комисия за всяка от тях. Ще помоля, ще се възползвам
70

от процедурното предложение на г-н Пилев да не ги чете г-н Чимев тези дълги проекти за
решение, а по-скоро г-жа Великова ако има някакви обструкции или ако има някой въпрос по
някой от тези имоти да го зададе към нея. Г-н Пилев да каже становището си на комисията
всъщност за въпросните поредици.
Г-Н АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Да, следва една поредица от четиринадесет еднообразни докладни, които касаят
продажба на общински имоти. Предлагам да постъпим както по реда на концесиите за
водоемите. Бих от свое име разбира се помолил г-н Кмета да направи едно обобщение, защото
прави впечатление тук за една някаква масова продажба да видим какъв е ефекта от тези
продажби, на каква стойност са за да не се създава впечатление че тук се работи може би
единствено за продажба на имоти и това е единствения доход на общината. Предложението на
комисията е и четиринадесетте докладни да бъдат приети.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Въпросните четиринадесет докладни както споменахте касаят земеделски земи, ниви.
Това са бивши имоти по чл. 19, които общината е актувала. Въпросът тук опира до следното:
Има проявен интерес от желаещи които искат да ги закупят. По първоначални цени имайки в
предвид, че всички минават по процедура с тайно наддаване, общата сума за четиринадесетте
имота заложени в докладните е около 58 000 лв. Аз мисля че тук позицията не е редно ли е
или не, има интерес след като има интерес ние ги предлагаме. Ако има интерес за закупуване
добре дошъл е всеки имайки предвид, че въпросните земеделски земи Община Дупница какво
би ги правила в момента? След като има желаещи, които да ги закупят и да ги обработват
какво по хубаво от това?
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Имате думата колеги по първата от четиринадесетте с / Вх. №
524/ 20.09.2013 г./ Деветнадесета точка от Дневния ред. Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 68789.28.77, в землището на гр. Дупница, с площ 753 м2.
Ще Ви уведомя, че имаме постъпила декларация от г-н Кирил Попов за конфликт на
интерес по докладна с Вх. № 524/ 20.09.2013 г. това е точка деветнадесет. По т. 26 докладна с
Вх. № 531/ 20.09.2013 г. и докладна Вх. № 534/ 20.09.2013 г./ точка 29 от Дневния ред, в които
точки няма да взима отношение и да гласува същия.
Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев

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

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

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

24
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.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
№ 174
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 68789.28.77 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 753 кв.м, с трайно предназначение на територията:
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Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 3440035.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 68789.28.77 град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 753 кв.м, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 3440035.” – частна общинска собственост
по Акт за общинска собственост №2228/19.04.2013 год., с пазарна оценка в размер на 1 970
лв. /хиляда деветстотин и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 197 лв. /сто деветдeсет и седем лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща, двадесета точка от Дневния ред е Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 65245.7.559, в землището на с. Самораново, с площ 10 075 м2. / Вх.
№ 525/ 20.09.2013 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи, 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. Георги Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

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

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

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

24
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.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
№ 175
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 65245.7.559 село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61 от
05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Самораново, с площ: 10 075 квадратни метра, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 170024. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 65245.7.559 село Самораново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, с площ: 10 075 квадратни
метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 170024. Имотът не съдържа
сгради.” – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №1896/02.11.2012
год., с пазарна оценка в размер на 5 520 лв. /пет хиляди петстотин и двадесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
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3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 552 лв. /петстотин петдесет и два лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Понеже гледам, че залата се поизпразни, а е точно 11:45 да направим една почивка до
12:00 ако не възразявате и след това да продължим.
Обявявам почивка до 12:00 часа.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги, в залата присъстват 25 общ.съветника. Имаме необходимия
кворум.продължаваме работа.
Двадесет и втора точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 092100, в землището на с. Баланово, местност Реката, с площ 1 514 м2. /
Вх. № 526/ 20.09.2013 г./
Имаме становище на комисия. Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. 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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

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

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

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

25
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.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
№ 176
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 092100, в землището на село Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Реката, с
площ 1. 514 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: 3. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 092100, в землището на село
Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Реката, с площ 1. 514 дка, начин на трайно ползване:
Нива, категория на земята при неполивни условия: 3. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №2158/21.03.2013 год., с пазарна
оценка в размер на 1 580 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 158 лв. /сто петдесет и осем лева/,
представляващи 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.
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3.4.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата докладна е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №
017041, в землището на с. Джерман, местност Кръсто, с площ 786 м2. / Вх. № 527/
20.09.2013 г./
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. 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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.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
№ 177
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 017041, в землището на село Джерман, с ЕКАТТЕ 20 763, местност Кръсто,
с площ 0. 786 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: 8. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 017041, в землището на село
Джерман, с ЕКАТТЕ 20 763, местност Кръсто, с площ 0. 786 дка, начин на трайно ползване:
Нива, категория на земята при неполивни условия: 8. Имотът не съдържа сгради.”– частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №2160/21.03.2013 год., с пазарна
оценка в размер на 1 520 лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 152 лв. /сто петдесет и две лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва двадесет и четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински
поземлен имот с идентификатор № 092040, в землището на с. Баланово, местност Реката, с
площ 6 003 м2. / Вх. № 528/ 20.09.2013 г./
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева

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

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
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 и т.12 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
№ 178
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 следния имот: “Поземлен имот с
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идентификатор 092040, в землището на село Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, в местност Реката,
с площ 6. 003 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: 3. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 092040, в землището на село
Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, в местност Реката, с площ 6. 003 дка, начин на трайно
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3. Имотът не съдържа сгради.”
– частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2159/21.03.2013 год., с
пазарна оценка в размер на 6 240 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и пета точка е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 092036, в землището на с. Баланово, местност Реката, с площ 2 193 м2. /
Вх. № 529/ 20.09.2013 г./
Имате думата колеги.
Няма желаещи. 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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

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

за
за
за
за
отсъства
за
за
за
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 и т.12 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
№ 179
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 092036, в землището на село Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Реката, с
площ 2. 193 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: 3. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 092036, в землището на село
Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Реката, с площ 2. 193 дка, начин на трайно ползване:
Нива, категория на земята при неполивни условия: 3. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №2179/21.03.2013 год., с пазарна
оценка в размер на 2 280 лв. /две хиляди двеста и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 228 лв. /двеста двадесет и осем лева/,
представляващи 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.
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3.4.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва двадесет и шеста точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 092012, в землището на с. Баланово, местност Реката, с площ 2 892
м2. / Вх. № 530/ 20.09.2013 г./
Има ли някой който иска да се изкаже?
Няма желаещи. 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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.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
№ 180
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 092012, в землището на село Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Реката,
с площ 2. 892 дка, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни
условия: 3. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 092012, в землището на село
Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Реката, с площ 2. 892 дка, начин на трайно ползване:
Нива, категория на земята при неполивни условия: 3. Имотът не съдържа сгради.” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №2178/21.03.2013 год., с пазарна
оценка в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 300 лв. /триста лева/, представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва двадесет и седма точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 68789.28.80, в землището на гр. Дупница, с площ 2 332 м2. / Вх. №
531/ 20.09.2013 г./
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева

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

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
не гласува
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
въздържал се

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

25
няма
1

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.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
№ 181
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
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Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 68789.28.80 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 2 332 кв.м, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 3440034.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: ““Поземлен имот с идентификатор 68789.28.80 град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 2 332 кв.м, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3440034.” – частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №2227/19.04.2013 год., с пазарна оценка в
размер на 4 860 лв. /четири хиляди осемстотин и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 486 лв. /четиристотин осемдесет и шест
лева/, представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва двадесет и осма точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен
имот с идентификатор № 68789.24.43, в землището на гр. Дупница, с площ 487 м2. / Вх. №
532/ 20.09.2013 г./
Има ли 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

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

отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
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 и т.12 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
№ 182
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 68789.24.43 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с адрес: град Дупница, с площ: 487 квадратни метра, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 4360019. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 68789.24.43 град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
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по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 487 квадратни метра, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид
нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 4360019. Имотът не съдържа
сгради.” – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2265/18.05.2013
год., с пазарна оценка в размер на 1 020 лв. /хиляда и двадесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 102 лв. /сто и два лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок
от публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и девета точка е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 68789.21.19, в землището на гр. Дупница, с площ 2 292 м2. / Вх. № 533/
20.09.2013 г./
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов

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

за
за
за
за
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.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
№ 183
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 68789.21.19 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 2 292 кв.м, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 168.14. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 68789.21.19 град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 2 292 кв.м, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 168.14. Имотът не съдържа сгради.” –
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2145/20.03.2013 год., с
пазарна оценка в размер на 6 530 лв. /шест хиляди петстотин и тридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 653 лв. /шестстотин петдесет и три лева/,
представляващи 10% от началната цена.
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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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесета точка е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №
68789.28.81, в землището на гр. Дупница, с площ 1 407 м2. / Вх. № 534/ 20.09.2013 г./
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
не гласува
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.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
№ 184
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 68789.28.81 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 1 407 кв.м, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 3440033. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 68789.28.81 град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, с площ: 1 407 кв.м, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3440033. Имотът не съдържа сгради.”
– частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2229/19.04.2013 год., с
пазарна оценка в размер на 2 930 лв. /две хиляди деветстотин и тридесет лева/.”
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 293 лв. /двеста деветдесет и три лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и първа точка е докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
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идентификатор № 65245.7.193, в землището на с. Самораново, с площ 940 м2. / Вх. № 535/
20.09.2013 г./
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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

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.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
№ 185
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 следния имот: ““Поземлен имот с
идентификатор 65245.7.193 село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61 от
05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Самораново, улица “Неизвестна”, с площ: 940 квадратни метра, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид
нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 250009. Имотът не съдържа
сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 65245.7.193 село Самораново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, улица “Неизвестна”, с
площ: 940 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
250009. Имотът не съдържа сгради.” – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №2141/20.03.2013 год., с пазарна оценка в размер на 650 лв. /шестстотин и
петдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 65 лв. /шестдесет и пет лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Предпоследна от поредицата е тридесет и втора точка от дневния ред. Докладна
записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба
на общински поземлен имот с идентификатор № 046008, в землището на с. Баланово,
местност Дани Валог с площ 3 350 м2. / Вх. № 536/ 20.09.2013 г./
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

за
за
отсъства
за
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5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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

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.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
№ 186
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 следния имот: “Поземлен имот с
идентификатор 046008, в землището на село Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Дани
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Валог, с площ 3. 350 дка, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при
неполивни условия: 7. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 046008, в землището на село
Баланово, с ЕКАТТЕ 02 350, местност Дани Валог, с площ 3. 350 дка, начин на трайно
ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 7. Имотът не съдържа сгради.”
– частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2180/21.03.2013 год., с
пазарна оценка в размер на 3 480 лв. /три хиляди четиристотин и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 348 лв. /триста четиридесет и осем лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и трета точка е Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 65245.6.399, в землището на с. Самораново, с площ 794 м2. / Вх. № 537/
20.09.2013 г./
Има ли някой,който иска да вземе 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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

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

за
за
за
за
за
за
за
за
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.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
№ 187
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 “Поземлен
имот с идентификатор 65245.6.399 село Самораново, община Дупница, област Кюстендил,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61 от
05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Самораново, с площ: 794 квадратни метра, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 90032. Имотът не съдържа сгради.”
2. Взема решение за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор 65245.6.399 село Самораново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, с площ: 794 квадратни
метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 90032. Имотът не
съдържа сгради.” – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост
№2289/11.07.2013 год., с пазарна оценка в размер на 790 лв. /седемстотин и деветдесет
лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
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3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 79 лв. /седемдесет и девет лева/,
представляващи 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.Публичният търг с тайно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата е тридесет и четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за кандидатстване с
проект на община Дупница по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007
– 2013, Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика,
Основна област на интервенция 5.2: Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици, процедура на директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, когато Конкретен бенефициент и Договарящ орган са в
рамките на различни институции, име на процедурата: “ Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия: BG051PO0015.2.12. / Вх. № 544/ 23.09.2013 г./
Ще гласуваме допуск до разглеждане, тъй като е извънредна и нямаме становище на
комисия.
Гласуваме допуск до разглеждане .
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
Г-н Чимев ще представи проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Който е “за” приемането на този проект за решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал.1, т.23,
във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, както и чл. 18, ал.1, т. 2 от ЗСП, във връзка с
чл.36, ал. 2, т. 7, буква “а” и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 188
1.Общински съвет - Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства пред Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013,
Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна
област на интервенция 5.2: Социални услуги за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, име на процедурата: “ Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2:
Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12 с
проектно предложение.
2. Общински съвет - Дупница поема ангажимент да създаде съответната социална
услуга - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) по вид и брой, в съответствие с
Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги в изграждащата се социална
инфраструктура със средства по ОПРР. С оглед постигане на обвързаност с мерките по
Компонент 1 на процедурата, при разкриване на услугата ЦНСТ да се спазва препоръчания
от ДАЗД капацитет от 14 деца (12 деца от специализираните институции и допълнителни 2
места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност).
3. Общински съвет - Дупница поема ангажимент социалната услуга ЦНСТ да бъде
поддържана минимум 5 години след създаването й.
4. Общински съвет - Дупница упълномощава кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното
предложение и реализиране дейностите по проекта, в това число при спечелването му да
учреди/издаде адекватно обезпечение на авансовото плащане чрез запис на заповед.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и пета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на части от
имоти – публична общинска собственост. / Вх. № 547/ 25.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е “за” да бъде разгледана докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
За мен тази докладна има нужда от доработване, тъй като не съм сигурен дали имаме
право да отдаваме под наем публична общинска собственост на обособени части.
Аргумента ми е следния. Никъде в акта за собственост не става ясно, въпреки че има
приложено удостоверение от дирекцията по ТСУ колко м2 е столовата примерно в “Кирил и
Методий”? Никъде в АОС не става ясно колко м2 е столовата, а първичния документ е акта
за собственост. Това първо.
Второ. Намирам несъответствие между АОС и скицата, която е издадена от АГКК
най-малко в местонахождението на имота. На АОС на у-ще “Кирил и Методий” ще видите
местонахождение ул.”Велико Търново” гр. Дупница. В скицата пише адрес на поземления
имот ул.” Седма Рилска дивизия”. Така е и с у-ще “Неофит Рилски” мисля. Има
несъответствие между АОС и скиците.
Това, което предлагам. В спешен порядък, тъй като е нужно да заработи
организираното ученическо столово хранене да бъде доработена докладната с всичко
онова, което произтича като атрибути и да не бъдем атакуеми утре, че правим нещо, за
което областния управител може да ни го върне като решение. Най-малко аз ще тръгна да се
противопоставям на такава дейност като столовото хранене в училищата.
Апела ми е да бъдем изрядни. Ако в хода на дискусията има и други мнения аз съм
готов да се съобразя.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Дангов.
Заповядайте да дадете пояснения.
Г-ЖА ВЕСЕЛКА ДОБРЕВА – старши инспектор “ТД”:
Искам да кажа, че когато са подадени заявленията за скиците в АГКК всички АОС са
представени и служителя предполагам не е обърнал внимание, защото имаше един акт,
който трябваше да се впише като информация и той беше вписан. Останалите неща…не
мога да нося отговорност за вписването в скицата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Уместно е това, което казва г-н Дангов и е прав.

98

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля г-н Попов за правно становище.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист:
Благодаря г-н Председател.
По отношение на първия въпрос, който беше поставен от г-н Дангов. ОбС може да
отдава части от имоти публична общинска собственост не цялото училище разбира се.
Второ по отношение на констатираното несъответствие на улицата, която е записана
в АОС и скицата на поземления имот. Това несъответствие е несъществено и не мисля, че
се отразява върху законността на приемания от ОбС акт. Това е така, защото в АОС № 403
за у-щето на ул.”Велико Търново”. В скицата на поземления имот е записано….посочен е
АОС въз основа на който е издадена и скицата. Това несъответствие, за което г-н Дангов
казва, мисля че е несъществено и няма да се отрази като незаконосъобразност на евентуално
приет акт от ОбС.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Има ли други желаещи за изказвания?
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров

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

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. 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
№ 189
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”, с 9 бр. общински имоти,
представляващи помещения и павилиони за организиране на столово хранене, находящи се
в общинските училища на територията на Община Дупница, както следва:
• Част от имот с идентификатор 68789.15.392 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 364.44 кв.м, находящо се в ОУ „Кирил и Методий”, гр.
Дупница – публична общинска собственост по АОС № 403/09.03.2000 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.606.84 по КК на гр. Дупница, представляващ
павилион с площ от 13.80 кв.м, находящо се в ОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Дупница –
публична общинска собственост по АОС № 227/14.10.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.607.339 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 739.32 кв.м, находящо се в СОУ „Паисий Хилендарски”, гр.
Дупница – публична общинска собственост по АОС № 198/09.07.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.19.391 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 429.22 кв.м, находящо се в ОУ „Неофит Рилски”, гр. Дупница
– публична общинска собственост по АОС № 196/06.07.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.14.181 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 580.64 кв.м, находящо се в ОУ „Свети Климент Охридски”,
гр. Дупница – публична общинска собственост по АОС № 26/30.08.1996 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.605.223 по КК на гр. Дупница, представляващ
павилион с площ от 9.94 кв.м, находящо се в ОУ „Христаки Павлович”, гр. Дупница
– публична общинска собственост по АОС № 402/08.03.2000 г.
• Част от имот с идентификатор 65245.1.239 по КК на с. Самораново, представляващ
помещение с площ от 158.10 кв.м, находящо се в ОУ „Христо Ботев”, с. Самораново
– публична общинска собственост по АОС № 146/08.04.1998 г.
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•

•

Част от имот с идентификатор 87727.203.76 по КК на с. Яхиново, представляващ
помещение с площ от 75.34 кв.м, находящо се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Яхиново – публична общинска собственост по АОС № 207/23.07.1998 г.
Част от имот с идентификатор 39339.505.42 по КК на с. Крайници, представляващ
помещение с площ от 303.20 кв.м, находящо се в ОУ „Христо Ботев”, с. Крайници –
публична общинска собственост по АОС № 191/30.06.1998 г.

2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, за срок от десет години на 9 бр. общински имоти, представляващи
помещения и павилиони за организиране на столово хранене, находящи се в общинските
училища на територията на Община Дупница, както следва:
• Част от имот с идентификатор 68789.15.392 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 364.44 кв.м, находящо се в ОУ „Кирил и Методий”, гр.
Дупница – публична общинска собственост по АОС № 403/09.03.2000 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.606.84 по КК на гр. Дупница, представляващ
павилион с площ от 13.80 кв.м, находящо се в ОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Дупница –
публична общинска собственост по АОС № 227/14.10.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.607.339 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 739.32 кв.м, находящо се в СОУ „Паисий Хилендарски”, гр.
Дупница – публична общинска собственост по АОС № 198/09.07.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.19.391 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 429.22 кв.м, находящо се в ОУ „Неофит Рилски”, гр. Дупница
– публична общинска собственост по АОС № 196/06.07.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.14.181 по КК на гр. Дупница, представляващ
помещение с площ от 580.64 кв.м, находящо се в ОУ „Свети Климент Охридски”,
гр. Дупница – публична общинска собственост по АОС № 26/30.08.1996 г.
• Част от имот с идентификатор 68789.605.223 по КК на гр. Дупница, представляващ
павилион с площ от 9.94 кв.м, находящо се в ОУ „Христаки Павлович”, гр. Дупница
– публична общинска собственост по АОС № 402/08.03.2000 г.
• Част от имот с идентификатор 65245.1.239 по КК на с. Самораново, представляващ
помещение с площ от 158.10 кв.м, находящо се в ОУ „Христо Ботев”, с. Самораново
– публична общинска собственост по АОС № 146/08.04.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 87727.203.76 по КК на с. Яхиново, представляващ
помещение с площ от 75.34 кв.м, находящо се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Яхиново – публична общинска собственост по АОС № 207/23.07.1998 г.
• Част от имот с идентификатор 39339.505.42 по КК на с. Крайници, представляващ
помещение с площ от 303.20 кв.м, находящо се в ОУ „Христо Ботев”, с. Крайници –
публична общинска собственост по АОС № 191/30.06.1998 г., при следните условия:
2.1. имотите се отдават само по предназначение – за организиране на столово
хранене;
2.2. начална наемна цена – 45.00 лв. /читридесет и пет лева/ месечно за всички
обекти, в която цена не е включен 20 % ДДС;
2.3. депозит - 9.00 лв. /девет лев/;
2.4. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета
на Община Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва точка тридесет и шеста точка от дневния ред. Това е докладна записка от от
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост
между община Дупница и физическо лице в поземлен имот № 68789.17.436. / Вх. № 548/
26.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Докладната е извънредна. Нямаме становище на комисии.
Гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
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. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов

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

за
за
отсъства
за
за
за
за
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.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и ал.3 и чл.60 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 190
1.Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността
между Община Дупница и физическо лице, чрез продажба на общинската част,
представляваща: 33/351 ид.части /тридесет и три от триста петдесет и една идеални части/
от поземлен имот с идентификатор №68789.17.436 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот четиристотин
тридесет и шест/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на
поземления имот: град Дупница, ул.”Венелин” №1, с площ 351 кв.м, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 2740, квартал 144, парцел 24, съгласно Акт
за частна общинска собственост №2358/25.09.2013 год., на съсобственика Ева Георгиева
Дойчинова, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот по наследство и
делба №93, том ІІ, дело №776 от 07.05.1992 год.
2.Утвърждава изготвената пазарна оценка на описания в т.1 на решението имот,
която е в размер на 2 595 лв. /две хиляди петстотин деветдесет и пет лева / без ДДС,
представляваща пазарната цена, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и седма точка от дневния ред. Това е докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на Решение № 20/22.12.2011 г. по
Протокол №4/22.12.2011 г. на Общински съвет Дупница / Вх. № 551/ 26.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
Няма желаещи.
Който е “за” приемането на този проект за решение, 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 ЗМСМА, във връзка с чл.
129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 191
Общински съвет-Дупница ИЗМЕНЯ Решение №20/22.12.2011г., взето по Протокол
№ 4 /22.12.2011г. на Общински съвет-Дупница, както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и решение I, т.2 от Протокол №19 / 05.12.2011год. на Общинския 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 град Дупница от Дюкер 1 на язовир Дяково до съществуващ водопровод
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Ф315, 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 21.00 м.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последната тридесет и осма точка от дневния ред. Това е докладна записка от
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за
безвъзмездно предоставяне на общински поземлени имоти, които се засягат от
строителството на автомагистрала “Струма” Лот 2 “ Дупница – Благоевград” от км 322+000
км359+483.52. / Вх. № 552 26.09.2013 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена към протокола /
Благодаря Ви.
Ако ми позволите да вметна. При подготвянето на докладната съвсем резонно
възникна и беше зададен въпроса община Дупница няма ли право да иска
обезвъзмездяване? По закона за държавната собственост отговора е не. Чисто
информативно свеждам информация.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
Всички общини засегнати от трасето на магистралата са длъжни по закон да
предоставят безвъзмездно тези площи а те никак не са малко над 600 дка..
Има ли желаещи за изказвания?
Няма.
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

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 34а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за държавната
собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 192
1. Обявява за частна общинска собственост имоти и части от поземлени имоти –
публична общинска собственост в землищата на гр.Дупница, с.Джерман, с.Баланово и
с.Блатино, засегнати от парцеларния план на обект: АМ “Струма” Лот 2 “Дупница –
Благоевград” от км 322 + 000 до км 359 + 483,52, съгласно Парцеларен план и Регистър на
имотите и други кадастрални единици по вид територии.
2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти и
части от имоти – частна общинска собственост, засегнати от парцеларния план на обект:
АМ “Струма” Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322 + 000 до км 359 + 483,52, съгласно
Регистър на имотите и други кадастрални единици по вид територии.
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3. Регистрите на засегнатите имоти от парцеларния план на обект: АМ “Струма” Лот
2 “Дупница – Благоевград” от км 322 + 000 до км 359 + 483,52 са неразделна част от
настоящето решение.
4. Възлага на Кмета на Община Дупница да проведе процедура по безвъзмездно
прехвърляне в полза на Държавата на имотите и частите от тях, описаните в точка 1 от
настоящото решение.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това гласуване изчерпахме дневния ред.
Благодаря Ви.
До следващата сесия.

Заседанието бе закрито в 13.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / инж. Т. Инджева – старши специалист ”ООбС”/

2. / К. Василиева - старши специалист ”ООбС”/
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