ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Утвърждаване на промени в съществуващата общинска
транспортна схема. / вх.№ 56/ 23.01.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1,т.23 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 30
1. Общински съвет Дупница утвърждава разкриването на допълнителна линия № 5А
към линия 5;
2. Намалява броя на курсовете и съответно часовете по линия 5, като същите да се
изпълняват по линия 5А, съобразно приложената транспортна схема неразделна част от
настоящето решение.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60,
ал.1 от АПК за защита на особено важен обществен интерес.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 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 68789.23.437 по кадастралната карта на
град Дупница. /вх.№ 75/ 29.01.2020 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
№ 31
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 Надежда
Николова Кирянова съгласно Решение № 2036/05.03.1999г. по заявление вх. 3463/27.01.1992
г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-552724/20.06.2019 г., както
следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.23.437, образуван от поземлен имот
68789.23.66 по кадастралната карта на град Дупница с адрес на поземления имот: град
Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ 1,688 дка, трайно предназначение на
територията: Земеделска, 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.
Заявителката Татяна Борисова Дулева с ЕГН ***** наследник на Надежда Николова
Кирянова е входираа в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация
/оригинал/ за идентичност на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.23.437,
образуван от поземлен имот 68789.23.66

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Закриване на специализираната институция Дом за деца
лишени от родителска грижа „Олга Стоянова”, делегирана от
държавата дейност, с адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2. /
вх.№ 121/ 11.02.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и чл. 36 в, ал.
1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 32
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за закриване на специализираната
институция Дом за деца лишени от родителска грижа „Олга Стоянова”, с капацитет 9 места,
делегирана от държавата дейност, адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2, считано от
01.04.2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да изпрати настоящото Решение до
Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил, за изготвяне на предложение
до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, и го
упълномощава да проведе процедурата, като извърши всички необходими правни и
фактически действия, и подписва необходимите документи във връзка с изпълнение на
решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински
съвет Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото решение впредвид
прекратяване настаняването на всички деца в Дом за деца лишени от родителска грижа
„Олга Стоянова” от 01.04.2020 г., и с цел недопускане на допълнителни разходи за издръжка
и възнаграждения на персонала.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Утвърждаване състава на
Наблюдателната комисия към Общински съвет – Дупница по реда на
чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (ЗИНЗС). / вх.№ 132/ 17.02.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането по стража и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 33
На основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането по
стража и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дупница утвърждава
Наблюдателна комисия в състав:
1. Костадин Крумов Костадинов – Председател на ОбС- Председател;
2. Ценка Владимирова Стоянова - Ст.експерт “Секретар на МКБППМН” към ОбА Дупница – секретар;
3. Георги Райков Георгиев – Инспектор пробация в Затвор Бобов дол – член;
4. Анета Николаева Саенкова- Главен експерт в Дирекция “Бюро по труда”- Дупницачлен;
5. Васил Петров Томов – главен социален работник в отдел ”Закрила на детето” в
Дирекция “Социално подпомагане”-Дупница- член;
6. Инсп. Климентина Керкенекова – инсп. IV-степен към РСИН- Кюстендил , при ОС
ИН-Благоевград – член.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2020-2022 г. /
вх.№ 133/ 17.02.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл.
10, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от
03.05.2011 г., Обн. ДВ. бр. 35 от 3 май 2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 29 от
10 април 2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 54 от 17 юли 2012 г. (ЗЕВИ), Об.С
прие

РЕШЕНИЕ
№ 34
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 10 /1/ от Закона за енергията от
възобновяеми източници, Общински съвет-гр. Дупница, реши:
ПРИЕМА Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2020-2022 г. в 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 28.02.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Определяне размера на основните месечни заплати на
кметовете в Община Дупница, съгласно Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация /Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от
2017 г., в сила от 24.10.2017 г./ и ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. за
изменение и допълнение на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности /дв, бр. 32 от 2010 г./. / вх.№ 134/
19.02.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и при
условията на ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и
допълнение на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), ПМС № 3 от
15.01.2014г., както и Наредбата за работните заплати в държавната
администрация, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 35
Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати
на кмета на Община Дупница и кметовете на населени места на територията на община
Дупница, както следва:
1. Кмет на Община Дупница
1. 1. инж. Методи Христов Чимев
3 200 лв.
2.Кметове на населени места, поименно, както следва:
2.1.Кмет на с. Яхиново
Софка Венчова Скоклева
2.2.Кмет на с. Крайници
Мариана Кирилова Димитрова
2.3.Кмет на с. Самораново
Райко Василев Цветков
2.4.Кмет на с. Бистрица
Кирил Чавдаров Огненски
2.5.Кмет на с. Джерман
Ангел Кирилов Цветков
2.6.Кмет на с. Червен брег
Славчо Евгениев Димкин

1 260 лв.
1 260 лв..
1 260 лв.
1 260 лв.
1 260 лв.
1 260 лв.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 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 – терен , частна общинска собственост, находящ
се в гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, кв. 218а. / вх.№ 135/ 19.02.2020 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
№ 36
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата 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”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, представляващ терен, находящ се в гр. Дупница, УПИ II – За
смесено предназначение, кв.218а по регулационния план на гр. Дупница, поземлен имот с
идентификатор 68789.20.472 по КК и КР, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 г. на
ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-1034/20.02.2009 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с
административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, във връзка със скица на поземлен
имот № 15-976442/26.10.2019 г., издадена от служба по геодезия, картография и кадастър –
гр. Кюстендил и съгласно изготвена схема, приложение към писмо 08-09-146(1)/13.02.2020
г.,утвърдена от Главния архитект на община Дупница, АОС № 1762/02.12.2009 г. – частна
общинска собственост за поставяне вендинг машина тип “кафе-автомат”.
2. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на началната месечна
наемна цена в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ за разполагане на кафе-автомат /върху
цената не се дължи ДДС/, разположен в част от поземлен имот, представляващ терен,
находящ се в гр. Дупница, УПИ II – За смесено предназначение, кв.218а по регулационния

план на гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор 68789.20.472 по КК и КР, одобрени със
Заповед №300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
изменена със Заповед № КД-14-10-34/20.02.2009 г. на Началник Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к.
„Бистрица“, във връзка със скица на поземлен имот № 15-976442/26.10.2019 г., издадена от
служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил и съгласно изготвена схема,
приложение към писмо 08-09-146(1)/13.02.2020 г.,утвърдена от Главния архитект на община
Дупница, АОС № 1762/02.12.2009 г. – частна общинска собственост за поставяне вендинг
машина тип “кафе-автомат”.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно План за реализиране на дейностите по Стратегията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства в община Дупница (2019-2024) за 2020 г. / вх.№ 136/
19.02.2020 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 37
1. Общински съвет Дупница приема План за реализиране на дейностите по
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в
община Дупница (2019-2024) за 2020 г.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 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 №
56349.6.33 по КК на с. Пиперево, м.„Тополите”, общ. Дупница. / вх.№
137/ 19.02.2020 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
№ 38
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 56349.6.33 по КК на с. Пиперево, м.„Тополите” 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 общественообслужващо предназначение „Автокъща”.
2.Разрешава на Жоро Петров Маноилов, собственик, съгласно Нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 56, т. ІV, рег. № 6269, дело № 592 / 29.12.2008г., вписан в
Служба по вписвания с Акт № 114, т. 21, Вх. рег. № 5373, дело № 4370/29.12.2008г. и
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 171, том ІІ, рег.№ 2938, дело №
310/02.10.2014 год., вписан в Служба по вписванията с Акт № 113, том 19, вх.№ 4586, дело
№ 1770/02.10.2014 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 56349.6.33 по КК на с. Пиперево, м.„Тополите”, 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, “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
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от Георги Георгиев – председател на ПК Спорт,
туризъм, младежки дейности, международни отношения и връзки с
НПО към Об.С Дупница, относно Одобряване разпределението на
средствата, определени в бюджета на Община Дупница за 2020г., за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. / вх.№
138/ 20.02.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА , във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 39
1. Общински съвет – Дупница одобрява разпределението на одобрените от бюджета
средства за организации с нестопанска цел за развитие на ученическия и масов спорт както
следва :
2. За утвърдения от кмета спортен календар за общински спортни мероприятия – 10
000/десет хиляди лева/ - по чл.1, ал.2, т.1, от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.
3. За финансиране на клубове, които не отговарят на критериите и условията,
установени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове
в Община Дупница- по чл.1, ал.7, във връзка с чл.1 ал.2, т.2 от наредбата, се разпределя
сумата от:17 000 /седемнадесет хиляди лв./ както следва:
• 3.1 – ФК «Ботев - Джерман» – 3 500.00 лв.
• 3.2 – ФК «Славия» –2000 Яхиново – 3 500.00 лв.
• 3.3 – ФК „Сокол” – Самораново- 3 500.00 лв.
• 3.4 – ФК „Марек 1919” – 1000.00 лв.
• 3.5 – ДШК „Марек” – 1000.00 лв.
• 3.6 - Клуб за здраве на ветераните и спортистите” „Марек” – 1000.00 лв.
• 3.7 – ФК „Ботев”1937 Крайници – 3 500.00лв.
4. За финансиране на клубове , съобразно постигнатите спортно – технически
резултати, съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните

клубове в Община Дупница - по чл.1, ал.2, т.3, - 63 000 / шестдесет и три хиляди лева/ както
следва:
4.1 . ВК „Марек Юнион - Ивкони” - 3018.00 лв.
4.2 . Спортен клуб по тенис на маса „Марек 76” – 5207.00 лв.
4.3 Спортен клуб по кикбокс „ Патриот” – 6021.00 лв.
4.4 . Спортен клуб „Схаги”-1567.00лв.
4.5 . Спортен клуб по бадминтон „Победа” – 7520.00 лв.
4.6 . Спортен клуб по таекуондо „Гладиатор” – 18049.00 лв.
4.7 . Спортен клуб по борба „Спартак” –1000.00 лв.
4.8 . Спортен клуб по силов трибой „Марек” – 1542.00 лв.
4.9 . Спортен клуб по тенис на маса „Марек –Дигеста спорт” – 11 646.00 лв.
4.10 .Спортен клуб по авиомоделизъм „Икар” – 1035.00 лв.
4.11 .Спортен клуб по борба – „Дупница” – 2206.00лв.
4.12. Клуб по бейзбол и софтбол „Ейнджълс” – Дупница – 4189.00лв.

7. Възлага на Кмета на Община Дупница да сключи договори със спортните клубове,
съобразно чл.6, ал.5, от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Дупница, в които да се включи клауза , че определените
средства се превеждат на спортните клубове, съобразно процентното изпълнение на
приходната част на общинския бюджет за 2020г., съобразен към момента на тяхното
изплащане.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 28.02.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Упълномощаване на представител на Община Дупница за
участие в редовното заседание, насрочено за 05.03.2020 г. от 13,00 ч., на
общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил и определяне
на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред. / вх.№
139/ 20.02.2020 г./

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1. т. 15 и т.23 от
ЗМСМА, чл. 198 е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от
Правилника за организация и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация и във вр. с Покана за свикване на
редовно ОС с изх.№08-00-5/05.02.2020 г. от председателя на
„Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 40
1. Определя инж.Методи Христов Чимев - Кмет на община Дупница
за
представител на община Дупница в насрочено за 05.03.2020 г. Общо събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил
2. Определя позицията на определения по т.1 представител при вземане на
решенията на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил,
съгласно обявения дневен ред, както следва:
2.1. по т.1 - Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената
територия обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил за 2019 г. ……………………………...

2.2. по т. 2 - Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил за 2019 г. ………………….
2.3. по т. 3 - Приемане на Годишен финансов отчет /ГФО/ на Асоциацията по ВиК
на обособената територия обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил за 2019
г. - ……………
2.4. по т. 4 - Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената
територия обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД, гр.Кюстендил за 2020
г…………………….
2.5. по т. 5 - Други – дава съгласие „да гласува, както намери за добре,съобразно
вътрешните си убеждения и в интерес на Община Дупница
3.Общински съвет-Дупница определя ………………….за представител на община
Дупница в насрочено за 05.03.2020 г. Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация
на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ЕООД,
гр.Кюстендил, в случай на невъзможност на Кмета на община Дупница да участва лично в
Общото събрание на Асоциацията, съобразено с гласуваните позиции по предложения
дневен ред.
III. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал.1 от
Административнопроцесуалния кодекс.

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

