ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно 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
(ПИ) с идентификатор № 20763.16.162 по кадастралната карта (КК) на
с.Джерман, м.„Градините”, общ.Дупница. / вх.№ 589/ 04.12.2019 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), чл.124а, ал.1 и
ал.5, чл.124б и чл.125 от Закона за устройство на територията, Об.С
прие

РЕШЕНИЕ
№ 1
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
(ПИ) с идентификатор № 20763.16.162 по кадастралната карта (КК) на с.Джерман,
м.„Градините”, общ.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
„Бензиностанция с LPG колонки, търговски обект и паркинг”.
2.Разрешава на „АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ-БЕЛАСИЦА” ЕООД, представлявано от
Управителя Марио Георгиев Станков, собственик съгласно Нотариален акт № 127, том ІІ, рег.
№ 3886, дело № 297 от 18.10.2018 год., вписан в Служба по вписванията при РС-Дупница с
Вх. рег.№ 4571 от 18.10.2018 год., Акт № 31, том 18, дело № 2219, чрез упълномощен
представител Димитър Велинов Георгиев (Пълномощно рег.№ 1597 / 25.01.2019 год., заверено
от Снежанка Стоянова, нотариус в район РС София с рег.№ 107 на Нотариалната камара), да

възложи 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 на поземлен имот с идентификатор № 20763.16.162 по
КК на с.Джерман, м.„Градините”, общ.Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на
одобреното задание.
На основание чл.30, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителен проект, с изработени варианти на
трасето по чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура и
Транспортно-комуникационен проект за влизане и излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ
с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ Електро България” АД и
Агенция “Пътна инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2020 година. / вх.№ 591/ 04.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21,
ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 2
1. Общински съвет – Дупница приема Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2020 г.
Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Дупница за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Стратегия за управление на общинската
собственост в Община Дупница за периода 2020-2023 г. / вх.№ 50/
21.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,
ал. 8 от Закона за общинската собственост, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 3
Общински съвет – Дупница приема Стратегия за управление на общинската
собственост в Община Дупница за периода 2020-2023 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2020 г. / вх.№ 51/
21.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.12 и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,
ал.9 от ЗОС, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 4
1. Общински съвет – Дупница приема Програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Дупница за 2020 г.
Приложение: Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в Община Дупница за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 39339.135.122 по кадастралната карта на
село Крайници. / вх.№ 543/ 19.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 5
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 Зорка Михайлова
Димкина съгласно Решение №11-7432Б/25.04.2018 г. по заявление вх.№ 7432Б/20.05.1992 г.,
на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-912806-06.12.2018 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 39339.135.122 с площ 0.743 дка, образуван
от ПИ с идентификатор 39339.135.6 по кадастралната карта на село Крайници, с адрес на
поземления имот: село Крайници, Община Дупница, Област Кюстендил, начин на трайно
ползване: Друг вид 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.
Заявителката Нели Василева Георгиева с ЕГН ***** наследник на Зорка Михайлова
Димкина е входирала в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация
/оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 39339.135.122, образуван от ПИ
39339.135.6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 68789.23.433 образуван от поземлен имот
68789.23.402 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 544/
19.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 6
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Димитър Стоименов Неделков
съгласно Решение №1868/06.10.1998 г. по заявление вх. №245/30.08.1991 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № № 15-686557-29.07.2019 год., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.23.433, образуван от поземлен имот
68789.23.402 по кадастралната карта на град Дупница с адрес на поземления имот град
Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 1.779 дка.
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.

Заявителят Никола Ангелов Димитров с ЕГН ***** наследник на Димитър
Стоименов Неделков е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена
декларация /оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 68789.23.433,
образуван от поземлен имот 68789.23.402.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 04220.30.96 образуван от поземлен имот
04220.30.71 по кадастралната карта на село Бистрица. / вх.№ 545/
19.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 7
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Ненко Георгиев Доцин съгласно
Решение № БС-843/31.01.1996 г. по заявление вх. №7933/02.06.1992 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-305342/05.04.2019 год., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 04220.30.96, образуван от поземлен имот
04220.30.71 по кадастралната карта на село Бистрица с адрес на поземления имот: село
Бистрица, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 2,327 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.
Заявителят Георги Ненков Георгиев с ЕГН ***** наследник на Ненко Георгиев
Доцин е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация
/оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 04220.30.96, образуван от
поземлен имот 04220.30.71.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 ПИ с № 006069
по картата на възстановената собственост на село Джерман, и ПИ с
№ 006070 по картата на възстановената собственост на село Джерман
образувани от имот №006001 с идентификатор 20763.6.1 по
кадастралната карта на село Джерман. / вх.№ 546/ 19.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 8
1. Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Люба Петрова Иванчева съгласно
Решение № ДЖ606/09.03.2000 г. по заявление вх. №2676А/10.01.1992 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скици-проекти № Ф21090/28.05.2018 год., № Ф21089/28.05.2018
год., както следва:
1. Поземлен имот с №006069 по картата на възстановената собственост на
селоДжерман, с адрес на поземления имот: село Джерман, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност “Дълбоки дол” с площ 1.000 дка, начин на трайно ползване:
Изоставена нива, образуван от имот №006001/ с идентификатор 20763.6.1 по кадастралната
карта на село Джерман/.

2. Поземлен имот с №006070 по картата на възстановената собственост на село
Джерман, с адрес на поземления имот: село Джерман, Община Дупница, Област Кюстендил,
местност “Дълбоки дол” с площ 1.500 дка, начин на трайно ползване: Изоставена нива,
образуван от имот №006001, / с идентификатор 20763.6.1 по кадастралната карта на село
Джерман/.
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.
Заявителят Любомир Благоев Симеонов с ЕГН ***** наследник на Люба Петрова
Иванчева е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация
/оригинал/ за идентичност на Поземлен имот с №006069, и Поземлен имот с №006070.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 39325.18.29 по кадастралната карта на
село Крайни дол. / вх.№ 547/ 19.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 9
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 Симеон Митев
Шопов съгласно Решение № 10-9836/26.03.2018 г. по заявление вх. №9836/05.07.2016 г., на
Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-477670-31.05.2019 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 39325.18.29 с площ 1.420 дка, по
кадастралната карта на село Крайни дол, с адрес на поземления имот: село Крайни дол,
Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Кълдръмо”, начин на трайно ползване:
Нива.
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.

Заявителят Йордан Апостолов Шопов с ЕГН ***** наследник на Симеон Митев
Шопов е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация
/оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 39325.18.29.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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
№ 046023 по картата на възстановената собственост на село
Палатово. / вх.№ 563/ 25.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 10
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 Асен Васев
Христов-Кьосев съгласно Решение № П-524/20.05.1996 г. по заявление вх. №7898/02.06.1992
г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № Ф-00255/28.05.2018 г. както
следва:
Поземлен имот №046023, по картата на възстановената собственост на село Палатово
начин на трайно ползване Пасище мера, местност „Кацаро“, с площ 10.500 дка, образуван от
ПИ с №046018, по картата на възстановената собственост на село Палатово.

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.
Заявителят Иван Асенов Васев с ЕГН ***** наследник на Асен Васев ХристовКьосев е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация
/оригинал/ за идентичност на ПИ №046023 образуван от ПИ с №046018.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 68789.23.434 образуван от поземлен имот
68789.23.402 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 567/
26.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 11
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Димитър Стоименов Неделков
съгласно Решение №1868/06.10.1998 г. по заявление вх. №245/30.08.1991 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-686557-29.07.2019 год., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.23.434, образуван от поземлен имот
68789.23.402 по кадастралната карта на град Дупница с адрес на поземления имот град
Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 2,400 дка.
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.

Заявителят Никола Ангелов Димитров с ЕГН ***** наследник на Димитър
Стоименов Неделков е входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена
декларация /оригинал/ за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 68789.23.434,
образуван от поземлен имот 68789.23.402.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 68789.23.435 образуван от поземлен имот
68789.23.268 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 568/
26.11.2019 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, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 12
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Еленка Николова Зеленкова
съгласно Решение №1364/06.10.1998 г. по заявление вх. №3464/27.01.1992 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-552234-20.06.2019 год., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.23.435, образуван от поземлен имот
68789.23.268 по кадастралната карта на град Дупница с адрес на поземления имот град
Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 4,339 дка.
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. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 24791.136.395 образуван от поземлен имот
24791.136.30 по кадастралната карта на село Дяково. / вх.№ 569/
27.11.2019 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 13
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Янко Митев Ненков съгласно
Решение №15-9786А/28.06.2019 г. по заявление вх.№9786А/29.01.2008 г., на Общинска
служба по земеделие - гр.Дупница и скица-проект № 15-744746-15.08.2019 год., както
следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 24791.136.395, образуван от поземлен имот
24791.136.30 по кадастралната карта на село Дяково, с адрес на поземления имот село
Дяково, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 7,900 дка., начин на трайно ползване:
Нива.

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. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 идентификатор 68789.23.436 образуван от поземлен имот
68789.23.374 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 573/
28.11.2019 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, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 14
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи стари реални граници на наследниците на Еленка Николова Зеленкова
съгласно Решение №1364/06.10.1998 г. по заявление вх. №3464/27.01.1992 г., на Поземлена
комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-552488-20.06.2019 год., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.23.436, образуван от поземлен имот
68789.23.374 по кадастралната карта на град Дупница с адрес на поземления имот град
Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 2,556 дка., начин на трайно
ползване: Нива.
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. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Възмездно право на пристрояване в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ XI-6 в кв.3 по регулационния план /РП/ на с. Джерман – частна
общинска собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската
собственост. / вх.№ 606/ 12.12.2019 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 местна администрация, чл.38 ал.2 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.58, ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет Дупница, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 15
1. Общински съвет – Дупница утвърждава експертна оценка за определяне на
пазарна стойност на право на строеж на пристройка на допълващо застрояване /двуетажна
пристройка към жилищна сграда/ с площ 24 кв.м. /разгъната застроена площ 48.00 кв.м./ в
урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-6 в кв.3 по регулационния план /РП/ на с. Джерман,
утвърден със Заповед № 2415/02.06.1964 год., на Председателя на Окръжен народен съвет, по
виза за проектиране с изх.№52/16.07.2019 год. на Гл.архитект на Община Дупница, като
експертната оценка е в размер на 1 098.00 лв. /хиляда деветдесет и осем лева/ без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно 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 № 24791.132.929 по КК на с. Дяково, м.„Друмо”, общ.
Дупница. / вх.№ 609/ 12.12.2019 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), чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 16
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 24791.132.929 по КК на с. Дяково, м.„Друмо”, общ. 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 „Автокъща и магазин за промишлени стоки”.
2.Разрешава на Димитър Стойнев Каримов и Светлана Вергилова Каримова,
собственици, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен
№72, том I, рег.№1843, дело № 64 от 11.03.2019 год., вписан в Службата по вписванията
при ДРС с Акт № 134, том 3, вх.рег. № 752, дело № 323 от 11.03.2019 год., собственици, да
възложат 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 на поземлен имот с идентификатор24791.132.929 по
КК на с. Дяково, м.„Друмо”, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.

Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен план за влизане и
излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, Басейнова дирекция Западнобеломорски
район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД, “Напоителни системи”
ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ Електро България” АД и Агенция “Пътна
инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал.
2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно 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 №
04354.7.34 по КК на с. Блатино, м.„Сурлан”, общ. Дупница. / вх.№ 610/
12.12.2019 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), чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 17
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 04354.7.34 по КК на с. Блатино, м.„Сурлан” 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 „Автокъща”.
2.Разрешава на Мартин Георгиев Джибирски и Ангел Николов Елисеев, собственици,
съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 182, т. ІІІ, рег. № 10231,
дело № 536 / 19.12.2018г., вписан в Служба по вписвания с Акт № 149, т. 22, Вх. рег. №
5758, дело № 2894/19.12.2018г., собственици, да възложат 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 на поземлен имот с идентификатор 04354.7.34 по КК на с. Блатино, м.„Сурлан”,
съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.

Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен план за влизане и
излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, Басейнова дирекция Западнобеломорски
район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД, “Напоителни системи”
ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ Електро България” АД и Агенция “Пътна
инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Продажба на земя - частна общинска собственост на
собствениците на законно построената в имота сграда – Иван
Костадинов Биков и Милена Николова Йорданова, находяща се в
с.Яхиново, ул.”Стефан Караджа” №10. / вх.№ 613/ 13.12.2019 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 местна администрация, чл.35 ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет Дупница, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 18
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 10 103 лв. /десет
хиляди сто и три лева/ без ДДС, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор
87727.202.61 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален
район двеста и две, имот шестдесет и едно/ село Яхиново, Община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-58 от 05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес на сградата: село Яхиново, улица "Стефан Караджа" № 10 /десет/, с площ 427 кв.м
/четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар
идентификатор: Няма, номер по предходен план: 745 /седемстотин четиридесет и пет/. Без
съдържащите се в имота сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №5212/24.09.2019 год., вписан в Служба по вписванията вх. рег.№ 4040 от
11.10.2019 год., Акт №84, том 16, дело №1807 на Иван Костадинов Биков и Милена
Николова Йорданова, собственици на построената в имота сграда, въз основа на пазарна

оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.2 от решението продажна цена, в размер на 10
103 лв. /десет хиляди сто и три лева/ без ДДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Кандидатстване на Община Дупница с проект по Покана за
набиране на проектни предложения BGENERGY-2.001, Процедура
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И
МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА
ОБЩИНСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА - СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ”, Програма “ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ,
ЕНЕРГИЙНА
СИГУРНОСТ”
на
Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското
икономическо пространство 2014-2021. / вх.№ 17/ 09.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал 1, т.8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 19
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да кандидатства с проект
по Покана за набиране на проектни предложения BGENERGY-2.001, Процедура
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ”, Програма
“ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ,
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ,
ЕНЕРГИЙНА
СИГУРНОСТ” на Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското
икономическо пространство 2014-2021;
2. Общински съвет Дупница дава съгласие GREENZONE AS, рег. № 995 542 374
MVA, адрес: Hoffsvn. 10, 0218 Осло, Норвегия, да участва като Партньор по проекта;
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да предприеме всички необходими
действия за кандидатстване по Покана за набиране на проектни предложения BGENERGY2.001, Процедура „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА - СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ”, Програма “ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ,
ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ” на Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на
европейското икономическо пространство 2014-2021.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Избор на прокурист на МБАЛ“Свети
Иван Рилски“ЕООД, гр.Дупница. / вх.№ 27/ 14.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.21, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.22, ал.1 от ТЗ и чл.137, ал.1,
т.5 от ТЗ ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”
ЕООД гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 20
1.Общински съвет-Дупница избира за ПРОКУРИСТ “(търговски управител) на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК
109501412, Мария Иванова Жайгарова, с ЕГН *****.
2.Прокуристът на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”
ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, ще изпълнява функциите си в едногодишен срок,
считано от 23.01.2020 г.
3.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, в размер на 1497
/хиляда четиристотин деветдесет и седем/ лева.
4.Упълномощава Кмета на Община Дупница, на основание чл.23 от Търговския
закон да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист, с всички
права по чл.21 и чл.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише пълномощно на
прокуриста по чл.21, ал.1 от Търговския закон.
5. Потвърждава действията на прокуриста извършени в периода от 23.01.2020 г. до
момента на приемане на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и
собствениците в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – 324, квартал 27 а
по регулационния план на село Джерман, чрез продажба частта на
общината. / вх.№ 42/ 20.01.2020 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, чл.36, ал.1, т.2,
чл.41, ал.2 и чл.8, ал.9 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
№ 21
1. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността в
урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-324 /първи, образуван от имот триста двадесет и четири/,
квартал: 27 а/двадесет и седем а/ по регулационния план на село Джерман, с урегулирана
площ на целия имот 757 кв. м. /седемстотин петдесет и седем квадратни метра/ с улична
регулация, утвърдена със Заповед №479/14.04.1982 година, чрез продажба на частта на
общината, която е 16/757 /шестнадесет от седемстотин петдесет и седем/, съгласно Акт за
частна общинска собственост №5211/25.09.2019 год., вписан от съдия по вписванията вх. р-р
№ 4039 от 11.10.2019 год., акт №83, том 16, дело №1806 с Милена Михайлова Начева и
Николай Михайлов Мицов и Йорданка Михайлова Димитрова, Боряна Владимирова
Стефанова, Йордан Владимиров Йорданов и Лили Владимирова Стойчева наследници на
Владимир Йорданов Димитров съгласно Удостоверение за наследници изх.№ 124 от
15.11.2019 год. – съсобственици на описания поземлен имот, срещу заплащане от негова
страна в полза на Община Дупница цена, в размер на 459 лв. /четиристотин петдесет и девет

лева/ без ДДС., съгласно пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител на
недвижими имоти.
2.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.2
от решението пазарна оценка, в размер на 459 лв. /четиристотин петдесет и девет лева/ без
ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 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 02350.50.24 и 02350.50.25 с. Баланово, община Дупница,
обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 43/ 20.01.2020 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, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 22
1. Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в Община Дупница за 2020 год. в част ІІІ, т. А. „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем“.
1.1 Поземлен имот с идентификатор 02350.50.24 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Баланово, община Дупница, област Кюстендил, одобрени
със Заповед РД-18-990/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления
имот: местност Горова кория, площ 1695 кв.м., трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 6
/шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 050024 /петдесет хиляди
двадесет и четири/. Имотът не съдържа сгради.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 02350.50.25 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Баланово, община Дупница, област Кюстендил, одобрени
със Заповед РД-18-990/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления
имот: местност Горова кория, площ 1980 кв.м., трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 6
/шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 050025 /петдесет хиляди
двадесет и пет/. Имотът не съдържа сгради.

2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописаните имоти – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 02350.50.24 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баланово, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-990/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на поземления имот: местност Горова кория, площ 1695 кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при
неполивни условия: 6 /шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 050024
/петдесет хиляди двадесет и четири/. Имотът не съдържа сгради. АОС №5064/10.06.2019 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 33.90 /тридесет и три лева и деветдесет 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 – 6.78 лв. /шест лева и седемдесет и осем 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 – 120.00 лв. 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 3.39 лв. /три лева и тридесет и девет стотинки/.
2.2. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 02350.50.25 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баланово, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-990/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на поземления имот: местност Горова кория, площ 1980 кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при
неполивни условия: 6 /шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 050025
/петдесет хиляди двадесет и пет/. Имотът не съдържа сгради. АОС №5063/10.06.2019 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.2. начална тръжна наемна цена – 39.60 /тридесет и девет лева и шестдесет
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 – 7.92 лв. /седем лева и деветдесет и две 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 – 120.00 лв. 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 3.96 лв. /три лева и деветдесет и шест 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. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински
недвижим имот – помещение в сграда – публична общинска
собственост, находящ се в с. Яхиново. / вх.№ 44/ 20.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 г., последно
изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Общински
съвет Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 23
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс на част от общински недвижим имот – помещение 1, разположено на
партерния етаж на сграда с идентификатор 87727.201.120.3, изградено в поземлен имот с
идентификатор 87727.201.120 по КК на с. Яхиново, изградена в УПИ Х – За търговска
сграда, кв.13 по действащия регулационен план на с. Яхиново, с административен адрес: с.
Яхиново, ул. „Христо Ботев“ №46, съгласно скица № 15-1103257/01.12.2019 г. на служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, със застроена площ от 55.50 кв.м, на
основание издадено служебно писмо № 08-09-29(1)/13.01.2020 г. от Главния архитект на
Община Дупница с приложено Удостоверение № УД-63/13.01.2020 г. и схема на
помещението, публична общинска собственост, съгласно АОС № 5225/10.12.2019 г., за срок
от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за търговска дейност;

1.2. начална наемна цена – 111.00 /сто и единадесет лева/ лв. месечно. Върху цената се
дължи 20% ДДС.
1.3. депозит – 22.20 /двадесет и два лева и двадесет стотинки/ лв., представляващ 20 %
от началната наемна цена;
2. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински
недвижим имот – помещение в сграда – публична общинска
собственост, находящ се в с. Яхиново. / вх.№ 45/ 20.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 г., последно
изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Общински
съвет Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 24
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс на част от общински недвижим имот – помещение 3, разположено на
партерния етаж на сграда с идентификатор 87727.201.120.3, изградено в поземлен имот с
идентификатор 87727.201.120 по КК на с. Яхиново, изградена в УПИ Х – За търговска
сграда, кв.13 по действащия регулационен план на с. Яхиново, с административен адрес: с.
Яхиново, ул. „Христо Ботев“ №46, съгласно скица № 15-1103257/01.12.2019 г. на служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, със застроена площ от 53.00 кв.м, от
които: основно помещение със застроена площ 48.50 кв.м и санитарен възел със застроена
площ 4.50 кв.м, на основание издадено служебно писмо № 08-09-29(1)/13.01.2020 г. от
Главния архитект на Община Дупница с приложено Удостоверение № УД-63/13.01.2020 г. и
схема на помещението, публична общинска собственост, съгласно АОС № 5225/10.12.2019
г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за търговска дейност;

1.2. начална наемна цена – 100.15 /сто лева и петнадесет стотинки/ лв. месечно. Върху
цената се дължи 20% ДДС.
1.3. депозит – 20.03 /двадесет лева и три стотинки/ лв., представляващ 20 % от
началната наемна цена;
2. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински
недвижим имот – помещение в сграда – публична общинска
собственост, находящ се в с. Яхиново. / вх.№ 46/ 20.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 г., последно
изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Общински
съвет Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс на част от общински недвижим имот – помещение 2, разположено на
партерния етаж на сграда с идентификатор 87727.201.120.3, изградено в поземлен имот с
идентификатор 87727.201.120 по КК на с. Яхиново, изградена в УПИ Х – За търговска
сграда, кв.13 по действащия регулационен план на с. Яхиново, с административен адрес: с.
Яхиново, ул. „Христо Ботев“ №46, съгласно скица № 15-1103257/01.12.2019 г. на служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, със застроена площ от 54.40 кв.м, от
което: основно помещение със застроена площ 51.00 кв.м и санитарен възел със застроена
площ 3.40 кв.м, на основание издадено служебно писмо № 08-09-29(1)/13.01.2020 г. от
Главния архитект на Община Дупница с приложено Удостоверение № УД-63/13.01.2020 г. и
схема на помещението, публична общинска собственост, съгласно АОС № 5225/10.12.2019
г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за търговска дейност;

1.2. начална наемна цена – 104.38 /сто и четири лева и тридесет и осем стотинки/ лв.
месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС.
1.3. депозит – 20.88 /двадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лв., представляващ
20 % от началната наемна цена;
2. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване
за стопанската 2020/2021 година. / вх.№ 47/ 20.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.4 и
чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 26
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4, във
връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл.98, ал.4 и чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ
Общински съвет Дупница:
1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо
ползване по Приложение 1 – Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за
2020/2021 стопанска година;
2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за
индивидуално ползване по Приложение 2 – Списък на пасища, мери и ливади за
индивидуално ползване за 2020/2021 стопанска година;
3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от
01.10.2020 г.
4. Общински съвет дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от
общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг, в който да се допускат до участие
само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната

информационна система на БАБХ. Търговете да се провеждат от кмета на общината - за
земите от общинския поземлен фонд. Договорите да се сключват за една стопанска година.
5. Останалите след провеждане на търга по т.4 свободни пасища, мери и ливади от
общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние. Договорите се сключват за една стопанска година.
6. Приема правила за ползване на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд
на територията на Община Дупница за 2020/2021 стопанска година – Приложение 3.
7. Приема годишен план за паша за 2020/2021 стопанска година на Община Дупница
– Приложение 4.
8. Списък на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на
населените места в Община Дупница - Приложение 5.
9. Определя годишни наемни цени за ползване на пасища, мери и ливади, определени
за индивидуално ползване за землищата на Община Дупница за стопанската 2020/2021
година, съгласно Приложение №2 към Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
10. Общински съвет гр. Дупница възлага на кмета на Община Дупница да сключи
договорите за наем по реда и условията на чл. 37и ал.12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 от
ППЗСПЗЗ, както и да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
11. Списъците на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в Община
Дупница и кметствата и се публикува на интернет страницата на Община Дупница в
предвидения от закона срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Разрешение за поставяне на паметна
плоча в поземлен имот с идентификатор 68789.609.217 по КК на
гр.Дупница, в знак на почит към репресираните от комунистическия
режим. / вх.№ 57/ 23.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от
Закона за устройство на територията, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 27
1. Общински съвет – Дупница разрешава поставянето на паметна плоча в поземлен
имот с идентификатор 68789.609.217 по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-556/30.07.2004г.на ИД на АГКК, с площ 4967кв.м., с трайно предназначение на
имота:Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, публична общинска собственост, в
знак на почит към репресираните от комунистическия режим.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да предложи на Министерството на
културата за съгласуване поставяне на паметна плоча в поземлен имот с идентификатор
68789.609.217 по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004г.на ИД на
АГКК, с площ 4967кв.м., с трайно предназначение на имота:Земеделска, начин на трайно
ползване:Пасище, публична общинска собственост, в знак на почит към репресираните от
комунистическия режим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 31.01.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Избор на одитор – дипломиран
експерт-счетоводител на “Водоснабдяване и канализация - Дупница”
ЕООД , гр. Дупница и „Многопрофилна болница за активно лечение –
Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. / вх.№ 82/ 29.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146, ал.1 и сл. от ТЗ, чл.38, ал.1, т.4 от ЗСч, чл.21, ал.1, т.23
и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 18, ал.1, т. 15 от Наредбата за условията
и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница
върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС
– Дупница, като едноличен собственик на капитала на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД , гр. Дупница и
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”
ЕООД, гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 28
1.Общински съвет-Дупница избира за одитор – дипломиран експерт-счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД , гр. Дупница - „КЕЙ БИ“ЕООД, с цена на
услугата 3090 лв.без вкл.ДДС.
2.Общински съвет-Дупница избира за одитор – дипломиран експерт-счетоводител на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница –
ЕТ“Топля-Радка Боевска“, с цена на услугата 2500 лв.без вкл.ДДС.
3.Общински съвет-Дупница възлага на управителя на “Водоснабдяване и канализация
- Дупница” ЕООД , гр. Дупница и прокуриста на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница да сключат договор за независим финансов
одит с избрания одитор, в съответствие с разпоредбите на чл.9, ал.3 от Закона за независимия
финансов одит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

