ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от Димитър Крекманов – общински съветник,
относно Приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община
Дупница. /вх. № 370/22.06.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 88
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Дупница.
2. Общински съвет-Дупница отменя Инструкция за отпускане на средства за
еднократна финансова помощ на граждани от Община Дупница, приета с Решение №
100/26.06.2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Изразяване на мотивирано становище по
молба вх. № 209/28.03.2018 г. подадена от Галина Низамова за
опрощаване на несъбираеми държавни вземания. /вх. № 375/27.06.2018
г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и
чл.27, ал.3 ЗМСМА , ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 89
1. Общински съвет Дупница, въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите
изложени в докладната записка, изразява положително становище по молба вх. №
209/28.03.2018 г. от Галина Низамова, гр. Дупница, ж.к. „Дупница“, бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6, за
опрощаване на несъбираеми държавни вземания по декларация вх. № 0208-1625 от
29.05.1998 г., представляващи задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови
отпадъци в размер на главница – 639,30 лв. и лихва – 276,13 лв. към 04.05.2018 год. или
всичко задължения в размер на 915,43 лв.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет Дупница да изпрати преписката както
и настоящото решение на Администрацията на Президента на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от 05.04.2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 5:
„Регионална социална инфраструктура“. /вх. № 386/05.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от
05.04.2018 г., сключен между Община Дупница и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 90
Общинският съвет Дупница:
1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
растеж”2014-2020, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до 136 499,96 лв. (сто и тридесет и шест хиляди четиристотин
деветдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет
на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от 05.04.2018 г. със срок за

предявяване за плащане – до 05.02.2020 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0052 – СО1 от
05.04.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от 28.06.2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне
BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“, част от процедура
BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“. /вх. № 387/05.07.2018
г./

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от
28.06.2018 г., сключен между Община Дупница и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 91
На основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от 28.06.2018 г., сключен между Община Дупница и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020,
Общинският съвет:

1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед,
неотменимо и безусловно, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки, от какъвто и да е било характер, платима на предявяване в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма
„Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до 867 608.61 лв., (осемстотин шестдесет и седем хиляди
шестстотин и осем лева и шестдесет и една стотинки), представляващи 35 % (тридесет и пет
на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ (100 %) по договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от 28.06.2018 г. със
срок за предявяване за плащане – до 28.04.2020 г. (четири месеца след изтичане на крайния
срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0004-C01 от
28.07.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” –
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0003-C1 от 13.04.2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне
BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“, част от процедура
BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“. /вх. № 391/10.07.2018
г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.0290003-C01 от 13.04.2018 г., сключен между Община Дупница и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014
-2020, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 92
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г., сключен между Община Дупница и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020,

Общинският съвет:
1. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед,
неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки, от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма
„Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до 455 000 лв. (четиристотин петдесет и пет хиляди лева),
представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената
безвъзмездна финансова помощ (100%) по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г. със срок за предявяване
за плащане – до 13.02.2020 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от
13.04.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Утвърждаване на решението на
конкурсната комисия и избор на управител на“Ученическо хранене–
Дупница “ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 392/10.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и
чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, и на основание чл.137, ал.1, т.5 от
Търговския закон , ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 93
1.Общински съвет-Дупница утвърждава резултатите от проведения конкурс,
обективирани в Протоколи от 11.06.2018 г. и 27.06.2018г., за възлагане на управлението на
“Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.
2.Общински съвет-Дупница избира Диана Александрова Борисова, с ЕГН 7112082932,
за управител на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 202723201.
3.Определя месечно брутно възнаграждение на управителя на “Ученическо хранене–
Дупница“ ЕООД, гр. Дупница в размер на 1098 лв. / хиляда деветдесет и осем / лева.
4.Общински съвет-Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи
Договор за управление на “Ученическо хранене– Дупница “ ЕООД, гр. Дупница с Диана
Александрова Борисова.
5.Възлага на новоизбрания управител да заяви за вписване настоящите промени по
партидата на дружеството в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс
за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. /вх. № 393/10.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 3, ал. 1, т.1-5, чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и чл.9, ал.1 от Наредба №
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и
реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1,
т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 94
1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр.
Дупница, ЕИК 109501412.
2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите:
∗ да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по
медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен
"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна
и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето
образование в областта на здравния мениджмънт;
∗ да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар
по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи

образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
∗ да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
∗ заявление за участие в конкурса;
∗ диплома за завършено висше образование;
∗ документ за квалификация;
∗ документ за специализация;
∗ документ за трудов стаж;
∗ свидетелство за съдимост.
Документите се представят, по един от следните начини:
-в оригинал
-нотариално заварени преписи
- преписи заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и саморъчен подпис-в
този случай кандидатите представят оригиналите на документите или нотариално заверени
преписи на тях на конкурсната комисия за сверяване, след което се връщат на кандидатите.
Свидетелството за съдимост се представя само и единствено в оригинал.
Кандидатите в конкурса представят и програма за развитието и дейността на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за
тригодишен период.
2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:
∗ проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
∗ представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за три годишен период;
∗ събеседване с кандидатите.
2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на
управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса,
заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
2.5. За участие в конкурса се подава заявление към което се прилагат два отделни плика
както следва:
- плик № 1 съдържа необходимите документи удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие
- плик № 2 съдържа програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за
три годишен период.
Двата плика се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в
специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава
удостоверение в което се посочва името на подателя, датата и часът на приемането.
Заявлението заедно с двата плика с необходимите документи се подават в деловодството на
партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок до 17.00 ч. на
12.09.2018 г.
2.6. Определя следните теми предмет на събеседване с кандидатите:
- Перспективи за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван
Рилски” ЕООД гр. Дупница 2018 – 2021 г.;

- Конкретни мерки за финансова стабилизация на дружеството;
- Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения, предприемане на
мерки за структурни промени;
- Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото
развитие;
- Нормативна уредба свързана с дейността на лечебните заведения и на управителя;
2.7. Конкурсът ще се проведе на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти етаж/, в
сградата на Община Дупница.
3. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на
членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по
медицина.
4. Определя състава на комисията:
Председател: Представител на РЗИ
Секретар: Мария Пилева – юрист от община Дупница,
Членове: 1. Станислав Павлов – общински съветник,
2. Георги Георгиев – общински съветник,
3. д-р Пламен Соколов – общински съветник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти
с идентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19 с. Яхиново, община Дупница,
обл. Кюстендил – частна общинска собственост. /вх. № 394/10.07.2018
г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл.23, ал. 4 и чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество , ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 95
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 87727.7.18, в село Яхиново, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: на поземления имот: местност
Селските градини, с площ 610 кв.м. /шестстотин и десет квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на
земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
007018 /седем хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 87727.7.19, в село Яхиново, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-558/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: на поземления имот: местност Селските
градини, с площ 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на
земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
007019 /седем хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем за срок от десет години
на гореописаните имоти – частна общинска собственост при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 87727.7.18, в село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес:
на поземления имот: местност Селските градини, с площ 610 кв.м. /шестстотин и десет
квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 007018 /седем хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа
сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №4890/23.05.2018 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 15.86 лв. /петнадесет лева и осемдесет и шест
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.1.3. депозит за участие в търга – 3.17 лв. /три лева и седемнадесет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.1.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;
2.1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.1.2 от
настоящото решение, в размер на 1.59 лв. /един лев и петдесет и девет стотинки/.
2.2 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 87727.7.19, в село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-58/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес:
на поземления имот: местност Селските градини, с площ 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и
шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 2/втора/, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 007019 /седем хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа
сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №4891/23.05.2018 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.2. начална тръжна наемна цена – 25.90 лв. /двадесет и пет лева и деветдесет стотинки/
за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.2.3. депозит за участие в търга – 5.18 лв. /пет лева и осемнадесет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

2.2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.2 от
настоящото решение, в размер на 2.59 лв. /два лева и петдесет и девет стотинки/.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот
с проектен номер 39339.502.195 по кадастралната карта на село
Крайници. /вх. № 395/10.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 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 собствеността и ползуването на земеделските
земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ, бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж,
ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 96
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците на Костадин Сотиров Дишов съгласно
Решение № К-915/07.07.1997 г . по заявление вх. №4810/21.02.1992 г., на Поземлена комисия
- гр.Дупница и скица-проект № 15-187719-25.04.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 39339.502.195 по кадастралната карта на с.Крайници с
адрес на поземления имот: село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Под селото” с площ 0,100 дка, начин на трайно ползване: Ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот
с проектен номер 39339.502.193 по кадастралната карта на село
Крайници. /вх. № 396/10.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 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 собствеността и ползуването на земеделските
земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ, бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж,
ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 97
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците на Георги Сотиров Дишов съгласно
Решение № К1706/03.09.1997 г . по заявление вх. №7281/12.05.1992 г.,
на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-187671-25.04.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 39339.502.193 по кадастралната карта на с.Крайници с
адрес на поземления имот: село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Лехите” с площ 0,200 дка, начин на трайно ползване: Ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на
Поземлен имот с проектен номер 39339.502.194 по кадастралната
карта на село Крайници. /вх. № 397/10.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 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 собствеността и ползуването на
земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ, бр.61 от 2016
год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 98
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Йордан Сотиров
Дишов съгласно Решение № К1045/05.09.1997 г . по заявление вх. №2312/19.12.1991 г., на
Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-187705-25.04.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 39339.502.194 по кадастралната карта на с.Крайници
с адрес на поземления имот: село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Лехите” с площ 0,300 дка, начин на трайно ползване: Ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с
идентификатор 24791.136.48 с. Дяково, община Дупница, обл.
Кюстендил – частна общинска собственост. /вх. № 398/10.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.23, ал.4 и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество , ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 99
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следния имот: поземлен имот
с идентификатор 24791.136.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Дяково, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-8-995/24.04.2018 год.
на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Фередже, площ 184729
кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 136048 /сто тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/. Имотът не
съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:

2.1. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 24791.136.48 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дяково, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-8-995/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на поземления имот: местност Фередже, площ 184729 кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при
неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 136048
/сто тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/ - частна общинска собственост, съгласно
АОС №4936/25.06.2018 год.
2.2. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.1. начална тръжна наемна цена – 4064.04 лв. /четири хиляди шестдесет и четири
лева и четири стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1
от ЗДДС;
2.2.2. депозит за участие в търга – 812.81 лв. /осемстотин и дванадесет лева и
осемдесет и една стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;
2.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.1 от
настоящото решение, в размер на 406.40 /четиристотин и шест лева и четиридесет стотинки/
лв.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Даване на съгласие на Управителя на „ГУМДупница“ЕООД, гр.Дупница за извършване на неотложен ремонт на
прилежащи части, около сградата на „ГУМ-Дупница“ЕООД и стълбите
на подлеза. /вх. № 399/10.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и
чл.27, ал.3 ЗМСМА, и на основание чл.147, ал.1 от Търговския закон и
чл.18, ал.1, т.15 от Наредбата за условията и реда за упражняване
правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 100
1.Общински съвет-Дупница дава съгласие на Управителя на „ГУМ-Дупница“ЕООД,
гр.Дупница да извърши за сметка на дружеството неотложен ремонт на прилежащи части
около сградата на „ГУМ-Дупница“ЕООД, както и на стълбите на подлеза, находяща се в гр.
Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“ № 1 до 20 000 лв..
2.Преди възлагане извършването на ремонта, конкретната количествено-стойностна
сметка, да бъде утвърдена от Кмета на Община Дупница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА ОТ
20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Придобиване на право на собственост върху недвижим имот в
с.Яхиново, Община Дупница, чрез правна сделка. /вх. № 400/10.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, чл.34, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.4, т.2 и чл.5, т.1 от
Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждане с
общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год./, ОбС
прие

РЕШЕНИЕ
№ 101
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Дупница за 2018 год.. в част ІV “Имотите, които общината има
намерение да придобие в собственост'', със следния имот: Сграда с идентификатор
87727.201.120.3 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем,
кадастрален район двеста и едно, имот сто и двадесет, сграда три/ със застроена площ 200
кв.м, брои етажи 2 /два/, с предназначение: Административна, делова сграда, построена в
поземлен имот 87727.201.120 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Яхиново, Община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-58 от
05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със Заповед: КД-14-10-17 от 16.03.2007 год. на Служба по кадастър –
Кюстендил, с адрес: село Яхиново, улица “Христо Ботев” №46”.
2. Дава съгласие за възмездно придобиване от Община Дупница чрез покупко-продажба
на Сграда с идентификатор 87727.201.120.3 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин
двадесет и седем, кадастрален район двеста и едно, имот сто и двадесет, сграда три/ със
застроена площ 200 кв.м, брои етажи 2 /два/, с предназначение: Административна, делова
сграда, построена в поземлен имот 87727.201.120 по Кадастралната карта и кадастралните

регистри на село Яхиново, Община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №3005-58 от 05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със Заповед: КД-14-10-17 от 16.03.2007 год. на Служба по
кадастър – Кюстендил, с адрес: село Яхиново, улица “Христо Ботев” №46”, собственост на
РПК “НАРКООП”, с ЕИК 000242384, съгласно Нотариален акт №10, том VIII, рег. 12 503,
дело № 1310 от 2007 год., вписан от служба по вписванията с вх. рег. №6006 от 21.12.2007
год., акт №140, том XXIII, дело №5010/2007 год., срещу заплащане на цена, в размер на 92 251
лв. /деветдесет и две хиляди двеста петдесет и един лева/, представляваща пазарната оценка
на сградата, изготвена от независим лицензиран оценител.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да сключи договора за покупко-продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на Решение № 14/Протокол 1 от заседание на ОбС
Дупница проведено на 26.01.2018 г.. /вх. № 401/10.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г., сключен между Община Дупница и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 102
Общинският съвет Дупница:
Изменя т. 1 от Решение № 14/Протокол 1 от заседание на ОбС Дупница проведено на
26.01.2018 г., както следва:
1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
растеж”2014-2020, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до 140 016,29(сто и четиридесет хиляди и шестнадесет лева и
деветдесет и шест стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от 29.12.2017 г. със срок за предявяване за плащане – до
29.12.2019 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), като при необходимост да подпише
Запис на заповед както следва:
Запис на заповед след сключване на договор за изпълнение на основната дейност
по проекта в размер на 35% или 140 016,29(сто и четиридесет хиляди и шестнадесет лева и
двадесет и девет стотинки), от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г. със срок за предявяване за плащане – до 29.12.2019 г. (четири месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2018 г. /вх. № 405/11.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл.124, ал. 3 от ЗПФ, чл. 19, ал. 4 от Наредбата за общинските
публични финанси, ФО-1/09.01.2017 г. на МФ, във връзка с чл. 51 и
чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 103
1. Общински съвет – гр. Дупница актуализира поименния списък на обектите за
капиталови разходи през 2018 г., съгласно Приложение № 1, раздели "А" и "Б", изменящо и
допълващо Приложение №5 към Решение 2/2018 г. на ОбС – гр. Дупница.
2. Общински съвет – гр. Дупница възлага на кмета да организира документално
актуализацията на капиталовата програма в съответствие с приетите от ОбС - гр. Дупница
промени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Финансово стимулиране на волейболен клуб „Марек ЮнионИвкони” през сезон 2018-2019 г. за постигнати изключителни успехи в
областта на спорта. /вх. № 407/12.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5
от същия закон и чл. 1, ал. 7 от Наредбата за условията, критериите и
реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община
Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 104
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на
30 000 ,00 (тридесет хиляди) лева на волейболен клуб „Марек Юнион – Ивкони”;
2. Възлага на кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия по
изпълнение на т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Определяне на представител на Община Дупница в Общото
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил. /вх. № 411/12.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и
чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА , ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 105
1.Прекратява пълномощията на д-р Лорета Методиева Николова като представител на
Община Дупница в Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно
лечение – Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил, ЕИК 109080582.
2.Определя д-р Пламен Петров Соколов - общински съветник за представител на
Община Дупница в Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно
лечение –
Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил, ЕИК 109080582, който да извършва
действия в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за условията и реда
за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал.
1 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – общ.съветник от
групата на ОДБ в ОбС Дупница, относно Образователната система в
община Дупница. /вх. № 422/16.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: чл.17, ал.1, т.3 , чл. 21, ал.2, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА ,
ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 106
1. Общински съвет – Дупница не приема проект за решение към Докладна записка от
инж. Костадин Костадинов – общ.съветник от групата на ОДБ в ОбС Дупница, относно
Образователната система в община Дупница. /вх. № 422/16.07.2018 г./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за одобряване на Проект за изменение на
подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и
План за регулация (ПР) в обхват: Улици с осови точки, както следва:
1343÷1344÷1345; 1345÷1346÷1347÷1348; 1347÷1349 и 1349÷1379 пред
УПИ І- за битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница, в участъка между
квартали 126, 236, 240 и срещу квартали 303 и 302 (имоти с
идентификатори 68789.13.419, 68789.13.429, 68789.14.431, 68789.609.43
по КК на гр. Дупница) и за УПИ ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І4108,6132,6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV-4242,4243 и УПИ ІІ-4107,
кв. 236 и УПИ І-За битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница. /вх. №
423/16.07.2018 г./

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 (ЗМСМА), чл.
134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ , ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 107
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 (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и Решение № І, т.1 от Протокол № 12/16.07.2017 год. на
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведено на
16.07.2018 год. Общински съвет-Дупница, одобрява Проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) в обхват
улици с осови точки, както следва:
-1343÷1344÷1345 (поземлен имот с идентификатор 68789.13.419 по КК на гр.
Дупница, представляващ част от улица «Рилски манастир»)

-1345÷1346÷1347÷1348 (поземлени имоти с идентификатори 68789. 13.429 и
68789.14.431 по КК на гр. Дупница, представляващи част от улица «Прогона» и улица
«Венелин»)
- 1347÷1349 (поземлен имот с идентификатор 68789.13.429 по КК на гр.
Дупница, представляващ част от улица «Прогона»)
-1349÷1379 (поземлен имот с идентификатор 68789.609.43 по КК на гр.
Дупница, част от улица «Свети Иван Рилски») в участъка между квартали 126, 236, 240 и
срещу квартали 303 и 302 по РП на гр. Дупница пред УПИ ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ І4108,6132,6131 и УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV-4242, кв. 236 и пред УПИ І-За битови услуги,
кв. 240 по РП на гр. Дупница.
С проекта се предвижда:
Новопроектираните улично-регулационни линии да се поставят в съответствие със
съществуващите имотни граници по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300–5–56 /
30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник” Решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до
Административен съд – Кюстендил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на т. 1 от решение №80, от протокол №6 от
заседание на Общ. съвет Дупница от 29.06.2018 год. за издаване на
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план
- План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
68789.791.3, м.„Кубасина” по кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на ИД на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-10-248/20.06.2013 год. на Началник на СГКККюстендил. /вх. № 424/16.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) , ОбС
прие

РЕШЕНИЕ
№ 108
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет - Дупница
РЕШИ:
1.Изменя т.1 от Решение №80 от заседание на Общ. съвет Дупница от
29.06.2018 год .както следва:
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с

идентификатор 68789.791.3, м.„Кубасина” по кадастралната карта на гр. Дупница, за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на
земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи за устройване на обект с
обществено-обслужващо предназначение „За ремонт и обслужване на транспортни
средства”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на Решение № 103 от заседание на ОбС Дупница,
проведено на 14.07.2017 г./вх. № 427/17.07.2018 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от
08.11.2016 г., сключен между Община Дупница и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие”, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 109
Общинският съвет Дупница:
Изменя т. 1 от Решение № 103 от заседание на ОбС Дупница, проведено на
14.07.2017г., както следва:
1. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж”,
главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” за сума в
размер до: 1 969 273,19 лв., (един милион деветстотин и шестдесет и девет хиляди двеста
седемдесет и три лева и деветнадесет стотинки), представляващи 35% ( тридесет и пет на сто)
от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна

финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г. със срок за предявяване
за плащане – до 08.02.2019 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл. 60, ал. 1
от АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на изпълнението
може да последва значителна или трудно поправима вреда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински
поземлени имоти с идентификатори №68789.334.34, №68789.334.35,
№68789.334.36,
№68789.334.37,
№68789.334.38,
№68789.334.42,
№68789.334.43,
№68789.334.44,
№68789.334.45,
№68789.334.46,
№68789.334.47, №68789.334.39 по КК на град Дупница./вх. №
428/17.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8,
ал. 9 и чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 76, 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/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 110
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.34 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед: № 18-3533
от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 206 кв.м /хиляда двеста и
шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: І /първи/. Имотът не
съдържа сгради.

- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.35 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 938 кв.м /хиляда
деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: II /втори/. Имотът не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.36 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 608 кв.м /шестстотин и осем
квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: ІII /трети/. Ведно със
сграда с идентификатор 68789.334.36.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и шест, сграда
едно/, със застроена площ: 81 кв.м /осемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/,
предназначение на сградата: Сграда за енергопроизводство.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.37 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 2 597 кв.м /две хиляди
петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: V /пети/. Ведно със сграда с идентификатор 68789.334.37.1 /землище шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
тридесет и седем, сграда едно/, със застроена площ: 930 кв.м /деветстотин и тридесет квадратни
метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение на сградата: Сграда за транспорт.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.38 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 221 кв.м /три хиляди

двеста двадесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар
идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/, 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и
четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІІІ /осми/. Имотът не съдържа
сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 7 913 кв.м /седем хиляди
деветстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: VІ /шести/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор №
68789.334.42.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот четиридесет и две, сграда едно/, застроена площ 1 446
кв.м /хиляда четиристотин четиридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с
предназначение: Сграда на транспорта, Сграда с идентификатор № 68789.334.42.2 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и
четири, имот четиридесет и две, сграда две/, застроена площ 919 кв.м /деветстотин и
деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.43 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 741 кв.м /три хиляди
седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: IX /девети/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор №
68789.334.43.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот четиридесет и три, сграда едно/, застроена площ 668 кв.м
/шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда
на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.44 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 080 кв.м /хиляда и

осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор:
68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: IV
/четвърти/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.44.1
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот четиридесет и четири, сграда едно/, застроена площ 223 кв.м /двеста
двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.45 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 4 235 кв.м /четири хиляди
двеста тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар
идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план:
парцел: X /десети/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор №
68789.334.45.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот четиридесет и пет, сграда едно/, застроена площ 315 кв.м
/триста и петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на
транспорта.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.46 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 6 666 кв.м /шест хиляди
шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/; 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и
четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: XI /единадесет/. Имотът не
съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.47 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 10 269 кв.м /десет хиляди
двеста шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и

девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/, номер по предходен
план: парцел: XII /дванадесет/. Имотът не съдържа сгради.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.39 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 523 кв.м /петстотин
двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин
на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор:
68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІІ
/седми/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, за следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.34 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед: № 18-3533
от 18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 206 кв.м /хиляда двеста и
шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: І /първи/. Имотът не
съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4734 от
06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.35 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 938 кв.м /хиляда
деветстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: II /втори/. Имотът не съдържа сгради- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4735 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.36 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с

адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 608 кв.м /шестстотин и осем
квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: 68789.334.32
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: ІII /трети/. Ведно със
сграда с идентификатор 68789.334.36.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и шест, сграда
едно/, със застроена площ: 81 кв.м /осемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/,
предназначение на сградата: Сграда за енергопроизводство- частна общинска собственост по
Акт за общинска собственост №4736 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.37 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 2 597 кв.м /две хиляди
петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: V /пети/. Ведно със сграда с идентификатор 68789.334.37.1 /землище шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот
тридесет и седем, сграда едно/, със застроена площ: 930 кв.м /деветстотин и тридесет квадратни
метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение на сградата: Сграда за транспорт- частна общинска
собственост по Акт за общинска собственост №4737 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.38 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 221 кв.м /три хиляди
двеста двадесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар
идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/, 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и
четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІІІ /осми/. Имотът не съдържа
сгради- частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4738 от 06.02.2018
год.;
.- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 7 913 кв.м /седем хиляди
деветстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:

Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: VІ /шести/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор №
68789.334.42.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот четиридесет и две, сграда едно/, застроена площ 1 446
кв.м /хиляда четиристотин четиридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с
предназначение: Сграда на транспорта, Сграда с идентификатор № 68789.334.42.2 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и
четири, имот четиридесет и две, сграда две/, застроена площ 919 кв.м /деветстотин и
деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспортачастна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4739 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.43 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 3 741 кв.м /три хиляди
седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен
план: парцел: IX /девети/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор №
68789.334.43.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот четиридесет и три, сграда едно/, застроена площ 668 кв.м
/шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда
на транспорта- частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4740 от
06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.44 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 1 080 кв.м /хиляда и
осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор:
68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: IV
/четвърти/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 68789.334.44.1
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста
тридесет и четири, имот четиридесет и четири, сграда едно/, застроена площ 223 кв.м /двеста
двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на транспортачастна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4741 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.45 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на

Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 4 235 кв.м /четири хиляди
двеста тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар
идентификатор: 68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план:
парцел: X /десети/. Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор №
68789.334.45.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот четиридесет и пет, сграда едно/, застроена площ 315 кв.м
/триста и петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда на
транспорта - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4742 от
06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.46 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 6 666 кв.м /шест хиляди
шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/; 68789.334.32 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и
четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: XI /единадесет/. Имотът не
съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4743 от
06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.47 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот четиридесет
и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 10 269 кв.м /десет хиляди
двеста шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства,
стар идентификатор: 68789.334.33 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и три/, номер по предходен
план: парцел: XII /дванадесет/. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт
за общинска собственост №4744 от 06.02.2018 год.;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.334.39 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район триста тридесет и четири, имот тридесет и
девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 18-3533 от
18.05.2017 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
адрес на поземления имот: гр.Дупница, местност Елез дере, с площ: 523 кв.м /петстотин
двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин

на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор:
68789.334.32 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район триста тридесет и четири, имот тридесет и две/, номер по предходен план: парцел: VІІ
/седми/. Имотът не съдържа сгради - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4751 от 13.02.2018 год., при следните условия:
2.1. месечна наемна цена – в размер на 3 929лв. /три хиляди деветстотин двадесет и девет
лева/, без ДДС.
2.2. депозит – 785.80 лв. /седемстотин осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки,
представляващ 20 % от месечна наемна цена
2.3 срок на договора – 10 /десет/ години
2.4 Условията на конкурса се утвърждават от Кмета на общината по предложение на
комисия, назначена с негова заповед, съгласно чл.96, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Дупница.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договор
за наем със спечелилия участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател
на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв./
петстотин лева/ на Лилия Евтимова Шуманова, живуща в гр. Дупница,
ул.“Хан Крум“ 15, бл.17, вх.1, ет.1, ап.2../вх.№ 436/ 19.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 111
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Лилия Евтимова Шуманова, живуща
гр. Дупница, ул.“ Хан Крум“ 15, бл. 17,вх. 1, ет. 1 ап. 2 по Заявление да община
Дупница с вх. № 94-Л-248/11.07.2018 г. подадено от Лилия Евтимова Шуманова.
2. Средствата да се осигурят от бюджета на община Дупница, дейност „Общинска
администрация“ § 4214 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК за защита живота и здравето на гражданите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.07.2018 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ.съветник и Председател
на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв./
петстотин лева/ за Ивайла Ивайлова Каракашева, живуща в гр. Дупница,
ул.“Поп Харитон“ 19./вх.№ 437/ 19.07.2018 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 112
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 / петстотин/ лева на Ивайла Ивайлова Каракашева,
живуща гр. Дупница, ул.“ Поп Харитон“ 19 по Заявление до община Дупница с вх.
№ 94-К-495/13.07.2018 г..
2. Средствата да се осигурят от бюджета на община Дупница, дейност „Общинска
администрация“ § 4214 „ Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК за защита живота и здравето на гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Емил Гущеров/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

