ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Приемане на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. / вх.№
624/ 20.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.3, във връзка с чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 34, ал.1 и
ал. 2, т.2 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 20
1. Общински съвет Дупница приема Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация /Приложение 1/.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Определяне поименния състав на
Постоянните комисии на Общинския съвет. / вх.№ 604/ 12.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 21
1. Общински съвет Дупница създава 6 броя Постоянни комисии, както следва:
1.1. ПК по икономическа и инвестиционна политика,бюджет и финанси;
1.2. ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие,
екология, европейска интеграция, ред и сигурност;
1.3. ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси;
1.4. ПК по образование и култура;
1.5. ПК по спорт, туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с
неправителствени организации;
1.6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
2. Общински съвет Дупница определя ПК по икономическа и инвестиционна
политика,бюджет и финанси да бъде от 7 броя общински съветници, както следва:
1. Емил Димитров Гущеров
2. Димитър Василев Крекманов
3. Станислав Христов Павлов
4. Иван Миланов Раков
5. Миглена Йорданова Вельова - Секретар
6. Венелин Петков Иванов
7. Вергил Георгиев Кацов - Председател
3. Общински съвет Дупница определя ПК по териториално устройство, строителство,
комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност да бъде
от 7 броя общински съветници, както следва:
1. Асен Георгиев Пилев - Председател
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Александър Димитров Анин

4. Ивайло Валериев Петров - Секретар
5. Лорета Методиева Николова
6. Тодор Димитров Василев
7. Георги Красимиров Градевски
4. Общински съвет Дупница определя ПК по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси да бъде от 5 броя общински съветници, както следва:
1. Александър Иванов Паризов - Председател
2. Мария Георгиева Соколова - Секретар
3. Първан Ангелов Дангов
4. Емилия Райчова Кузманова
5. Иван Методиев Танев
5. Общински съвет Дупница определя ПК по образование и култура да бъде от 7 броя
общински съветници, както следва:
1. Виолета Генчева Инкьова - Председател
2. Асен Сотиров Илиев
3. Валентина Василева Караганова
4. Венелин Раймонд Коларов
5. Леонид Йосифов Хаздай - Секретар
6. Костадин Михайлов Севдин
7. Георги Василев Градевски
6. Общински съвет Дупница определя ПК по спорт, туризъм, младежки дейности,
международни отношения и връзки с неправителствени организации да бъде от 5 броя
общински съветници, както следва:
1. Георги Василев Наумов - Секретар
2. Бойко Олегов Христов
3. Павел Ангелов Коларски
4. Георги Василев Георгиев - Председател
5. Пламен Петров Соколов
7. Общински съвет Дупница определя ПК по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да бъде от 5 броя общински
съветници, както следва:
1. Йордан Крумов Йорданов
2. Йонко Йорданов Гергов - Председател
3. Първан Ангелов Дангов
4. Леонид Йосифов Хаздай
5. Павел Ангелов Коларски - Секретар

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Определяне състава на местната
комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове в Община Дупница. / вх.№ 600/ 10.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл. 16, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и Писмо № ІІ
– 0846/05.11.2019 год. от Националния компесационен жилищен фонд
към Министерски съвет и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,
ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА и чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 22
1. Общински съвет Дупница определя и представя за утвърждаване от
Управителния съвет на Националния компесационен жилищен фонд петчленен състав
на Местната комисия към Община Дупница за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Крумов Йорданов - общински съветник, 0892 228 787.
СЕКРЕТАР: Ина Георгиева Гърнева – старши специалист „ОС и ОЖ”, тел.0876
403383
И ЧЛЕНОВЕ : 1. Стефи Цанкова Илиева – началник отдел ”Здравеопазване,
социална политика и секретар на МКБППМН”, 0879 523 584
2. Инж.Христина Йорданова Александрова – началник отдел
“УТ”, тел.0882 255393
3. Мая Иванова Караджова – старши специалист „ОС и ОЖ“, тел.
0899 444525
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Избор на общински съветници за
членове на комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Дупница. / вх.№ 601/ 10.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 5, ал. 1 и чл.6, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи
с изявени дарби от Община Дупница, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Об.С
прие

РЕШЕНИЕ
№ 23
1. Общински съвет – Дупница избира следните общински съветници за членове на
комисията по стипендиите, както следва:
1.
2.
3.
4.

Виолета Генчева Инкьова
Ивайло Валериев Петров
Емилия Райчова Кузманова
Мария Георгиева Соколова

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Избор на общински съветници за
членове на комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и
критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране
на културни проекти на територията на Община Дупница. / вх.№ 602/
10.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 1 и ал.2, т.1 от Правилника за условията, реда и
критериите за предоставяне на финансови средства за
съфинансиране на културни проекти на територията на Община
Дупница, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 24
1. Общински съвет – Дупница избира следните постоянни членове на експертната
комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на
финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община
Дупница, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Димитър Василев Крекманов – общински съветник
Валентина Василева Караганова – общински съветник
Венелин Раймонд Коларов – общински съветник
Тодор Димитров Василев – общински съветник
Иван Методиев Танев – общински съветник
Представител на държавна или общинска културна институция определен със
Заповед на кмета на Община Дупница
7. Представител на държавна или общинска културна институция определен със
Заповед на кмета на Община Дупница

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Избор на общински съветници за
членове на комисия по чл. 7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане на спортните мероприятия включени в
календара на Община Дупница. / вх.№ 603/ 10.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните мероприятия включени в календара на
Община Дупница, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Общински съвет – Дупница избира следните членове на комисия по чл. 7, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия
включени в календара на Община Дупница, както следва:
1. Георги Василев Наумов – общински съветник
2. Бойко Олегов Христов – общински съветник
3. Георги Василев Георгиев – общински съветник

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2019 г. / вх.№ 562/ 25.11.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 124, ал. 3 от ЗПФ, чл. 19, ал. 4 от Наредбата за общинските
публични финанси, ФО-1/15.01.2019 г. на МФ, във връзка с чл. 52 от
ЗДБРБ за 2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 26
1. Общински съвет – гр. Дупница актуализира поименния списък на обектите за
капиталови разходи през 2019 г., съгласно Приложение № 1, раздел "Б", изменящо и
допълващо Приложение № 5, раздел „Б“ към Решение 2/2019 г. и Решение №120/19.07.2019 г.
на ОбС – гр. Дупница.
2. Поименният списък на обектите, отразени в Приложение № 5, раздел "А" към т. 3 от
Решение №2/2019 г. на Общински съвет – гр. Дупница остават без промяна.
3. 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. Костадин Костадинов/
СЪГЛАСУВАНО С:
/адв. Милен Попов/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019 Г.
РАЗДЕЛ “Б”
/Корекция 2 /
Било
№ Парагра Функци
ф

ОБЕКТ

Ед.м.

Става

РБ

Собствени
приходи

я/дейн
ост

РБ

Собствени
приходи

1 5100

619

Основен ремонт стълби на
ул."Родопи"

лв.

56487

0

56487

0

2 5206

122

Благоустрояване площадно
пространство с.Джерман

лв.

146785

0

146785

0

3 5100

606

Основен ремонт на улица
"Метоха"-"Генерал
Г.Тодоров"

лв.

196734

0

196734

0

4 5100

122

лв.

0

40000

0

40000

5 5100

606

Ремонт покрив кметсво
с.Крайници
Основен ремонт на
улица"Мадара"от река
Отовица до ул."Драгой
Болярин"

лв.

0

0

0

0

6 5100

122

лв.

0

67000

0

67000

7 5100

745

Ремонт ново кметство
с.Джерман
ППР-Разширение гробищен
парк гр.Дупница

лв.

0

15000

0

15000

8 5100

606

ППР-Благоустрояване на
улица с о.т.2193-2193А2193Б-2193В

лв.

0

0

0

0

9 5100

606

Основен ремонт на улица
"Александър Батенберг"и
подмяна на водопровод

лв.

0

1022413

0

1022413

10 5100

606

Основен ремонт на
улица"Николаевска"-от
ул."Метоха" до
ул."Орлинска"

лв.

0

231300

10241

221059

11 5100

606

Строителен надзор за
обект:"ул.Метоха"-"Генерал
Г.Тодоров",ул."Бабуна
планина", ул."Александър
Батенберг",ул."Николаевска"
-от ул."Метоха" до
ул."Орлинска",ул."Жива
вода", "Седма рилска
дивизия" ,Площадно
пространство с.Джерман,
ул."Васил Левски"

лв.

0

26100

0

26100

12 5100

606

лв.

233000

0

222759

0

13 5203

623

Основен ремонт на улица
"Жива вода"
Кампостираща инсталациясъфинансиране

лв.

0

190173

0

200414

14 5100

606

Улица ул."Седма рилска
дивизия"-от ул."Фенерка" до
ул."Симеон Велики"

лв.

0

254000

0

254000

15 5100

619

лв.

0

60000

0

60000

16 5204

122

Ремонт мост на река
Джерман -ул."Орлинска"
Закупуване на репатриращ
автомобил-паяк

лв.

0

88778

0

88778

17 5201

122

Закупуване на копирни
машини-черно бяла,А3 с
двустранно сканиране и
печат-3 броя и компютърна
конфигурация

лв.

0

9000

0

9000

18 5100

606

Строителен надзор за
обект:Подмяна на
водопровод на ул."Родопи"

лв.

0

0

0

0

19 5100

606

Основен ремонт на улица
“Димчо Дебелянов"-участък
между ул."Евтим Трайчев"
и"Курт дере"

лв.

0

66208

0

66208

20 5100

606

Ремонт на улица с о.т.13651362-1363 в кв."Южен"

лв.

0

80244

0

80244

21 5100

606

Основен ремонт на
ул."Родопи" участък след
подмяна на водопровод
между ул."ген.К.Вазов" и
кръстовище с ул."Свети
Георги"

лв.

0

130546

0

130546

22 5100

606

Строителен надзор на
обект:
„
ул."Родопи" участък след
подмяна на водопровод
между ул."ген.К.Вазов" и
кръстовище с ул."Свети
Георги", гр. Дупница

лв.

0

2100

0

2100

23 5100

606

Строителен надзор на
обект:
„ улица
“Димчо Дебелянов"-участък
между ул."Венелин" и"Курт
дере", гр. Дупница

лв.

0

1080

0

1080

24 5100

606

Строителен надзор на
обект:
„ улица с
о.т.1365-1362-1363 в
кв."Южен"" , гр. Дупница

лв.

0

840

0

840

25 5206

606

Изграждане подпорна стена
и отводнителни шахти на
ул."Родопи"

лв.

0

10200

0

10200

26 5100

606

Основен ремонт на
ул."Отовица" участък между
ул."Мадара" и ул."Драгой
Болярин"

лв.

0

130117

0

130117

27 5206

122

лв.

0

18920

0

18920

28 5100

606

Изграждане на детска
площадка с.Пиперево
Основен ремонт на
ул."Васил Левски" участък
след подмяна на
водопровод между
ул."Опълченска" и ул."Отец
Паисий"

лв.

0

64706

0

64706

29 5100

606

Строителен надзор
на"Реставрация на обект
"Ески Джамия" гр.
Дупница - недвижима
културна ценност с
категория "местно
значение" - I-ви етап"

лв.

0

684

0

684

30 5100

606

Строителен надзор на обект:
ул."Отовица" участък между
ул."Мадара" и ул."Драгой
Болярин"

лв.

0

1320

0

1320

31 5100

619

Ремонт сградата на Кметство
и читалище с.Червен брег

лв.

0

38500

0

38500

32 5100

619

Строителен надзор за
обект:Основен ремонт
стълби на ул."Родопи"

лв.

0

0

0

0

33 5100

122

Строителен надзор за
обект:Ремонт ново кметство
с.Джерман

лв.

0

900

0

900

34 5100

606

Основен ремонт на
улица"Бабуна планина"от
ул."Драгой Болярин" до
ул."Баба Тонка"

лв.

72294

6174

72294

6174

35 5100

619

Ремонт тротоарни площи на
път II-62 извън обхвата на
ремонта на пътя

лв.

0

60000

0

60000

36 5203

831

Доставка на акумулаторни
батерии за електронни табла

лв.

0

34704

0

34704

37 5203

623

лв.

0

4000

0

4000

38 5203

623

лв.

0

1075

0

1075

39 5206

621

Закупуване на гребло за
снегорин
Закупуване на моторен
трион "Хускварна"
Строителен надзор на
обект:"Укрепване на десния
бряг на река Бистрица от
км.1+220 до км.1+480

лв.

0

2298

0

2298

40 5203

122

Закупуване на климатик за
стая"Дежурен по Община"

лв.

0

1779

0

1779

41 5230

740

лв.

0

3180

0

3180

42 5203

831

Закупуване на климатик за
"Околийска къща"
Доставка и монтаж на
преместваемо съоръжениеНавес за пристигащи
автобуси на автогара
Дупница

лв.

0

26392

0

26392

43 5206

603

ППР-Изготвяне на промени
на работен проект за
обект:Изграждане на В и К
мрежа в жк"Бистрица"

лв.

0

24000

0

24000

44 5100

606

Строителен надзор на
обект:Аварийно укрепване
на път KNL 3063/III-6232/
,Дяково-Кременик,чрез
изграждане на подпорна
стена

лв.

0

9600

0

9600

45 5206

619

Авторски надзор на
обект:Подмяна на
водопровод по отделни
участъци на улици

лв.

0

3360

0

3360

46 5206

619

Авторски надзор на
обект:Подмяна на
канализационна мрежа по
отделни участъци на улици

лв.

0

1820

0

1820

47 5100

606

Авторски надзор на
обект:Аварийно укрепване
на път KNL 3063/III-6232/
,Дяково-Кременик,чрез
изграждане на подпорна
стена

лв.

0

2000

0

2000

48 5301

122

ППР-Оцифряване на
регулационни планове на
селата Яхиново,Червен
брег,Крайници и Бистрица

лв.

0

12480

0

12480

49 5204

122

Закупуване на лек
автомобил втора употреба
"Тойота"

лв.

0

4000

0

4000

50 5203

623

Закупуване на косачки за
парк"Рила"-2 бр.

лв.

0

1881

0

1881

ОБЩО:

705300

2748872

705300

2748872

0

460457

0

460457

705300

2748872

705300

2748872

ОБЩО

705300

3209329

705300

3209329

А+Б:
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019 г.:

3914629

Раздел А:
Раздел Б:

3914629

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за изработването на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за захранване с електроенергия на поземлен имот (ПИ) №
20763.16.623, ПИ № 20763.16.622, местност (м.) “Градините” и ПИ №
20763.14.340, ПИ № 20763.14.339, м.“Керените” по кадастралната
карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на
с.Джерман, общ.Дупница. / вх.№ 564/ 26.11.2019 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 ЗУТ, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 27
1.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с цел
обособяване на трасета за КЛ СрН 20 kV и КЛ НН с необходимите сервитути съгласно
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. Електроснабдяването е за ПИ №
20763.16.623, ПИ № 20763.16.622 в м.“Градините” и ПИ № 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339
в м.“Керените” по КК и КР на землището на с.Джерман, общ.Дупница, с дължина на трасето
1117,00 м, от които 1056 м през ПИ общинска собственост.
2.Дава съгласие за преминаване трасето на кабелно захранване на ПИ № 20763.16.623,
ПИ № 20763.16.622 в м.“Градините” и ПИ № 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339 в
м.“Керените” по КК и КР на землището на с.Джерман, общ.Дупница, както следва:
►нови КЛ СрН 20 kV от съществуващата електропреносна мрежа от ЕП “Усойка”,
извод “Марек” до новопроектиран БКТП в ПИ № 20763.14.340 по КК през ПИ №

20763.14.73, № 20763.14.228 и № 20763.14.229 по КК и КР на землището на с.Джерман общинска собственост, с дължина на трасето в този участък 632 м;
►нови КЛ НН 0,4 kV от новопроектиран БКТП през ПИ № 20763.14.229, №
20763.16.161 и № 20763.16.293 - общинска собственост, до ПИ № 20763.16.623, ПИ №
20763.16.622 в м.“Градините” и ПИ № 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339 в м.“Керените” по
КК и КР на землището на с.Джерман, общ.Дупница, с дължина на трасето в този участък 424
м.
3.Разрешава на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175020797,
представлявано от Светослав Любомиров – Изпълнителен директор, да възложи
изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии с цел обособяване на трасета за КЛ СрН 20 kV и КЛ НН с
необходимите сервитути съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.
Електроснабдяването е за ПИ № 20763.16.623, ПИ № 20763.16.622 в м.“Градините” и ПИ №
20763.14.340, ПИ № 20763.14.339 в м.“Керените” по КК и КР на землището на с.Джерман,
общ.Дупница, с дължина на трасето 1117,00 м, от които 1056 м през ПИ общинска
собственост.
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, Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове и Наредба № 16 от 09.06.2004 год. за сервитути на
енергийните обекти.
Съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл.127, ал.2 от
ЗУТ с ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД, АПИ и “ЧЕЗ Електро България” АД
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
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за изработването на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) № 20763.16.623,
ПИ № 20763.16.622, местност (м.) “Градините” и ПИ № 20763.14.340,
ПИ № 20763.14.339, м.“Керените” по кадастралната карта (КК) и
кадастралните регистри (КР) на землището на с.Джерман,
общ.Дупница. / вх.№ 565/ 26.11.2019 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 ЗУТ, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 28
1.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с цел
обособяване на трасе за изграждане на нов водопроводен клон с необходимия сервитут, за
водоснабдяване на ПИ № 20763.16.623, ПИ № 20763.16.622 в м.“Градините” и ПИ №
20763.14.340, ПИ № 20763.14.339 в м.“Керените” по КК и КР на землището на с.Джерман,
общ.Дупница, с дължина на трасето 1137,00 м, от които 1084 м през ПИ общинска
собственост.
2.Дава съгласие за преминаване трасето на нов водопроводен клон с необходимия
сервитут, за водоснабдяване на ПИ № 20763.16.623, ПИ № 20763.16.622 в м.“Градините” и ПИ
№ 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339 в м.“Керените” по КК и КР на землището на с.Джерман,
общ.Дупница, през: ПИ № 20763.14.235 по КК, собственост на Община Дупница (частна
общинска собственост), ПИ № 20763.14.288 по КК, собственост на Община Дупница (частна

общинска собственост), ПИ № 20763.14.73 по КК, собственост на Община Дупница (частна
общинска собственост), ПИ № 20763.14.216 по КК, собственост на Община Дупница
(публична общинска собственост), ПИ № 20763.14.228 по КК, собственост на Община
Дупница (публична общинска собственост), ПИ № 20763.14.229 по КК, собственост на
Община Дупница (частна общинска собственост), ПИ № 20763.16.161 по КК, собственост на
Община Дупница (публична общинска собственост) и ПИ № 20763.16.293 по КК е
собственост на Община Дупница (публична общинска собственост), а в ПИ № 20763.16.160 по
КК, собственост на Община Дупница (публична общинска собственост) попадат само 27 кв. м
от сервитута на съоръжението.
3.Разрешава на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175020797,
представлявано от Светослав Любомиров – Изпълнителен директор, да възложи
изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии с цел обособяване на трасе за изграждане на нов водопроводен
клон с необходимия сервитут, за водоснабдяване на ПИ № 20763.16.623, ПИ № 20763.16.622 в
м.“Градините” и ПИ № 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339 в м.“Керените” по КК и КР на
землището на с.Джерман, общ.Дупница, с дължина на трасето 1137,00 м, от които 1084 м през
ПИ общинска собственост.
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, Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове и Наредба № 8 от 28.07.1999 год. за правила и норми за
разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ
с ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД, АПИ и “ЧЕЗ Електро България” АД 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
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 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 № 04654.5.119 по КК на с. Блатино, м.„До селото”,
общ. Дупница. / вх.№ 566/ 26.11.2019 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
№ 29
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 на поземлен имот с
идентификатор № 04354.5.119 по КК на с. Блатино, м. «До селото» 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
жилищно предназначение „Сграда на основното застрояване с жилищно предназначение
малка по височина (Н до 10м)”.
2.Разрешава на Ваня Михайлова Тодорова, собственик, съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 141, т. ІІ, н.д.№ 552/27.04.1995 год., 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 №04354.5.119 по КК на с.
Блатино, м. «До селото», съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.

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
“ВиК-Дупница” ЕООД 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
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна
цена на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Дупница, ул. “Отец Паисий” № 2. / вх.№ 585/ 03.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 30
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, представляващ терени, находящи се в гр. Дупница, ул.
“Отец Паисий” № 2, кв. 52 по регулационния план на гр. Дупница, УПИ I – за транспортна
болница, имот с идентификатор 68789.608.426 по КК на гр. Дупница, във връзка със скица
на поземлен имот № 15-670358/24.07.2019 г., издадена от служба по геодезия, картография
и кадастър – гр. Кюстендил и АОС № 4656/10.05.2017 г. – частна общинска собственост, за
поставяне на 3 /три/ броя вендинг машини тип “кафе-автомат”, всяка от които е с площ от 1
кв.м., със следното местоположение:
• Кафе-автомати №1 и № 2 – находящи се на партерния етаж преди
стълбите и асансьора;
• Кафе-автомат № 3 – находящ се на площадката на втори етаж, до входа
на „Първо вътрешно отделение“;

2. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на началната месечна
наемна цена в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ за всеки един от кафе-автоматите /върху
цената не се дължи ДДС/, разположени в част от поземлен имот, представляващ терени,
находящи се в гр. Дупница, ул. “Отец Паисий” № 2, кв. 52 по регулационния план на гр.
Дупница, УПИ I – за транспортна болница, имот с идентификатор 68789.608.426 по КК на
гр. Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-670358/24.07.2019 г., издадена от
служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и АОС № 4656/10.05.2017 г. –
частна общинска собственост, за поставяне на 3 /три/ броя вендинг машини тип “кафеавтомат”, всяка от които е с площ от 1 кв.м., със следното местоположение:
• Кафе-автомати №1 и № 2 – находящи се на партерния етаж преди
стълбите и асансьора;
• Кафе-автомат № 3 – находящ се на площадката на втори етаж, до входа
на „Първо вътрешно отделение“;

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна
цена на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Дупница, ул. “Свети Георги” № 2. / вх.№ 586/ 03.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 31
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, представляващ терени, находящи се в гр. Дупница, ул. “Свети
Георги” № 2, кв. 95 по регулационния план на гр. Дупница, парцел IV – за болница, имот с
идентификатор 68789.16.468 по КК на гр. Дупница, във връзка със скица на поземлен имот №
15-669954/24.07.2019 г., издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил и АОС № 621/25.07.2001 г. – частна общинска собственост, за поставяне на 3 /три/
броя вендинг машини тип “кафе-автомат”, всяка от които е с площ от 1 кв.м. и имат следното
местоположение:
• Кафе-автомати №1 и № 2 – находящи се във фоайето на Хирургичен блок,
в посока „Спешен център“, до входа на спешен кабинет;
• Кафе-автомат № 3 – находящ се в двора на болничното заведение, до
административната сграда и входа на сградата, в която се помещава
„ТЕЛК“;

2. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на началната месечна наемна
цена в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ за всеки един от кафе-автоматите /върху цената не се
дължи ДДС/, разположени в част от поземлен имот, представляващ терени, находящи се в гр.
Дупница, ул. “Свети Георги” № 2, кв. 95 по регулационния план на гр. Дупница, парцел IV – за
болница, имот с идентификатор 68789.16.468 по КК на гр. Дупница, във връзка със скица на
поземлен имот № 15-669954/24.07.2019 г., издадена от служба по геодезия, картография и
кадастър – гр. Кюстендил и АОС № 621/25.07.2001 г. – частна общинска собственост, за
поставяне на 3 /три/ броя вендинг машини тип “кафе-автомат”, всяка от които е с площ от 1
кв.м. и имат следното местоположение:
• Кафе-автомати №1 и № 2 – находящи се във фоайето на Хирургичен блок,
в посока „Спешен център“, до входа на спешен кабинет;
• Кафе-автомат № 3 – находящ се в двора на болничното заведение, до
административната сграда и входа на сградата, в която се помещава
„ТЕЛК“;

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на План за защита при бедствия на Община Дупница.
/ вх.№ 605/ 12.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 9, ал. 11 от ЗЗБ във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от
ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 32
Общински съвет - Дупница, приема План за защита при бедствия на Oбщина Дупница.
Приложение:План за защита при бедствия на Община Дупница.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Определяне на възнаграждението на
Заместник – председателя на Общинския съвет Дупница. / вх.№ 620/
19.12.2019 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 от
ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 33
1. Общински съвет Дупница определя месечно възнаграждение на Заместник –
председателя на Общински съвет Дупница за участието му в заседанията на Общински съвет
и на неговите комисии, в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на
общинската администрация за съответния месец.
2. Определеното възнаграждение по т. 1 от решението се изплаща от датата на избора
на Заместник – председателя до датата на прекратяване на правомощията му.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 20.12.2019 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 №
87727.27.6 по КК на с. Яхиново, м.„Полето”, общ. Дупница. / вх.№ 621/
19.12.2019 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, чл. 124а, ал. 1 и
ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 34
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 87727.27.6 по КК на с. Яхиново, м.„Полето” 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 производствено
предназначение „ За производство на метални изделия ”.
2.Разрешава на «Фактор» ЕООД, представлявано от Кирил Христов Зарев – Управител,
собственик, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 90, т. ІV, рег.
№ 4803, дело № 632 / 31.10.2019г., вписан в Служба по вписвания с Акт № 93, т. 17, Вх. рег.
№ 4311, дело № 2400/31.10.2019г., 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 87727.27.6 по КК на с. Яхиново, м.„Полето”, съответстващ на
обхвата и съдържанието на одобреното задание.
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, “ВиК-Дупница” ЕООД,
“ЧЕЗ Електро България” АД, РИОСВ-Перник и “Напоителни системи” ЕАД, клон “СтрумаМеста” Дупница, 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/

