ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура
за
определяне
на
трасето
на
«Външно
електрозахранване, чрез изграждане на «Подземна кабелна линия-средно
напрежение» за присъединяване на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори 87727.120.10 и
87727.120.9), ЕКАТТЕ 87727,местност «Полето» по Кадастралната
карта на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, през имоти
публична общинска собственост и частна собственост. / вх.№ 155/
25.02.2020 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.
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 41
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), Общински съвет – Дупница.
Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно електрозахранване, чрез
изграждане на „Подземна кабелна линия средно напрежение” за присъединяване на
поземлен имот с идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори 87727.120.10 и
87727.120.9), местност «Полето» по Кадастралната карта на с. Яхиново, землище с. Яхиново,
община Дупница, област Кюстендил, през имоти публична общинска собственост и частна
собственост.
Парцеларния план има за цел осигуряване на проектна основа за външно
електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 87727.120.11 (стари идентификатори
87727.120.10 и 87727.120.9), местност «Полето» по Кадастралната карта на с. Яхиново,

землище с. Яхиново, община Дупница, начин на трайно ползване «За друг вид
производствен, складов обект» (Проект за подробен устройствен план – план за застрояване
(ПЗ), одобрен със Заповед № 786/14.05.2015 год. на Кмета на Община Дупница) с «Подземна
кабелна линия средно напрежение» с кабел 20кV тип САХЕк(вн)П 3х1х185 мм2 през ПИ
87727.16.395-частна собственост, начин на трайно ползване «земеделска», с дължина на
трасето през него 3,30 м в съществуващ сервитут на ВЕ «Яхиново» 20кV и ПИ с
идентификатор 87727.120.8 по КК на с. Яхиново, местност «Полето»-път ІV клас, публична
общинска собственост, и частна собственост, както следва:
- външно електрозахранване-средно напрежение от съществуващ ЖР-стълб № 42 на
ВЕП-20кV « Яхиново», находящ се в поземлен имот с идентификатор 87727.16.395-частна
собственост, с начин на трайно ползване «земеделска», преминава в съществуващ сервитут
на ВЕП-20кV и продължава през поземлен имот с идентификатор 87727.120.8-път ІV клас,
публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до Административен съдгр. Кюстендил.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на средносрочната бюджетна прогноза на Община
Дупница за периода 2021 - 2023 г. /вх.№ 168/ 06.03.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във
връзка с Решение № 64/2020 г. на Министерски съвет за бюджетната
процедура и чл. 13, ал. 6 от Наредбата за общинските публични
финанси и управление на общинският дълг, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 42
1. Общински съвет – гр. Дупница приема средносрочната бюджетна прогноза в частта
за местните дейности на Община Дупница за периода 2021– 2023 година.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на
Общински съвет Дупница, относно Приемане на Общинска програма за
закрила на детето на територията на Община Дупница за 2020 г. / вх.№
176/ 12.03.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, чл. 3, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал.
1, т. 12 и т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 43
1.Общински съвет – Дупница приема Общинска програма за закрила на детето на
територията на Община Дупница за 2020 г. /Приложение/.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Общински годишен план за младежта на община
Дупница за 2020 г. / вх.№ 178/ 16.03.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 44
1. Общински съвет Дупница приема Общински годишен план за младежта на община
Дупница за 2020 г. (Приложение).

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 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 – Теменужка
Николова Янакиева и Наташа Иванова Димитрова, находяща се в град
Дупница. / вх.№ 180/ 17.03.2020 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
№ 45
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2020 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Поземлен имот с
идентификатор 68789.21.239 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район двадесет и едно, имот двеста тридесет и девет/ град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № КД-14-10281/24.08.2011 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления имот: град Дупница, местност Ловен дом, с площ 958 кв.м
/деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6720 /шест
хиляди седемстотин и двадесет/, без съдържащите се в имота сгради.
2. Да се продаде общински поземлен имот с идентификатор 68789.21.239 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и едно,
имот двеста тридесет и девет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със Заповед № КД-14-10-281/24.08.2011 год. на Началник на Служба по
геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: град Дупница,
местност Ловен дом, с площ 958 кв.м /деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид
поземлен имот без определено стопанско предназначение, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: 6720 /шест хиляди седемстотин и двадесет/, без съдържащите се в
имота сгради, на Теменужка Николова Янакиева и Наташа Иванова Димитрова, собственици
на построената в имота сграда, съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим
имот № 25, том ІІ, рег.№4791, дело № 204 от 02.07.2019 год.
3. Утвърждава продажна цена, в размер на 49 610 лв. /четиридесет и девет хиляди
шестстотин и десет лева/ на описаня в т.2 на решението имот. ДДС не се дължи.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.3 от решението продажна цена, в размер на 49
610 лв. /четиридесет и девет хиляди шестстотин и десет лева/. ДДС не се дължи.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.
ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Обявяване на имот – частна общинска собственост за
публична общинска собственост. / вх.№ 181/ 17.03.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2, във
връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.302,
ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 46
1. Общински съвет Дупница обявява за публична общинска собственост следния
общински поземлен имот с идентификатор 68789.20.1496 /шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот хиляда четиристотин
деветдесет и шест/, град Дупница, Община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот: град Дупница, жк „Бистрица“, с площ: 5 500 кв.м /пет хиляди и петстотин квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За
обект за детско заведение, предходен идентификатор 68789.20.470; 68789.20.1471;
68789.20.1472; 68789.20.401; 68789.20.1492, номер по предходен план: квартал: 201, парцел
XIV /, ведно с изградената в него сграда с идентификатор 68789.20.1496.1, със застроена
площ 692 кв.м. /шестстотин деветдесет и два квадратни метра/, брой надземни етажи: 2 /два/,
с предназначение: Сграда за детско заведение.
2. Възлага на кмета на Община Дупница да извърши всички необходими действия и
състави Акт за публична общинска собственост, за имота подробно посочен в т.1 от
настоящото решение.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Обявяване на имот – частна общинска собственост за
публична общинска собственост. / вх.№ 182/ 17.03.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2, във
връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.302,
ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование, Об.С
прие

РЕШЕНИЕ
№ 47
1. Общински съвет Дупница обявява за публична общинска собственост следния
общински поземлен имот, съгласно Акт за общинска собственост №1779/07.10.2010 год.
вписан в Служба по вписвания №18, том 12, вх. р-р № 2950 от 12.10.2010 год., стр.1219
Поземлен имот с идентификатор 68789.29.227 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и девет, имот двеста двадесет и
седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със
Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год., с адрес на поземления имот: град Дупница, улица
“Еделвайс” №12 /дванадесет/, с площ 373 кв.м /триста седемдесет и три квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: “урбанизирана”, начин на трайно ползване: За обект,
комплекс на образование, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-1804
/четвърти, образуван от имот хиляда осемстотин и четири/ в квартал 105 /сто и пети/ по
регулационния план на град Дупница, утвърден със Заповед №364 от 26.05.1997 год., ведно с
построените в имота: сграда №68789.29.227.1 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и девет, имот двеста двадесет и
седем, сграда едно/ със застроена площ 118 кв.м /сто и осемнадесет квадратни метра/, брой
етажи 1 /един/, предназначение “Сграда за детско заведение”; сграда №68789.29.227.2
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
двадесет и девет, имот двеста двадесет и седем, сграда две/ със застроена площ 22 кв.м

/двадесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение “Друг вид сграда за
обитаване”.
2. Възлага на кмета на Община Дупница да извърши всички необходими действия и
състави Акт за публична общинска собственост, за имота подробно посочен в т.1 от
настоящото решение.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Утвърждаване на промени в съществуващата общинска
транспортна схема. / вх.№ 185/ 19.03.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1,т.23 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 48
1. Общински съвет Дупница намалява броя на курсовете по линията Дупница –
Крайни дол, съобразно приложената транспортна схема / Приложение № 2/ и маршрутно
разписание/ Приложение № 4/, неразделна част от настоящето решение.
2. Задължава превозвача да информира обществеността ясно и своевременно.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на
територията на Община Дупница за 2021 година. / вх.№ 196/ 01.04.2020
г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 49
1. Общински съвет – Дупница приема Годишен план за развитие на социалните
услуги на територията на Община Дупница за 2021 година /Приложение/.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница, да предостави
по електронен път Плана по т.1 на Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция „Социално
подпомагане” – Кюстендил.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Определяне нов състав на Обществения съвет по социално
подпомагане и услуги в Община Дупница. / вх.№ 200/ 10.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 35, ал. 1
от Закона за социално подпомагане и съгласно чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Об.С
прие

РЕШЕНИЕ
№ 50

I. Общински съвет Дупница определя нов състав на Обществения съвет по социално
подпомагане и услуги, създаден с Решение № 84/20.05.2016 г. на Общински съвет – Дупница,
както следва:
Председател: Крум Милев – заместник-кмет „Социални дейности” в Община
Дупница;
Секретар: Стефи Илиева - началник Отдел „Здравеопазване, социална политика и
секретар на МКБППМН” в Община Дупница;
Членове:
1. д-р Александър Паризов – общински съветник и Председател на Постоянната
комисия по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински съвет –
Дупница;
2. Виолета Инкьова – общински съветник и Председател на Постоянната комисия по
образование и култура към Общински съвет – Дупница;
3. Виолина Лазова - Алхадж Ахмад - директор на Дирекция „Социално подпомагане”
Дупница;
4. Таня Петрова - директор Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Дупница;
5. Красимира Александрова - директор на „Център за настаняване от семеен тип на
деца/младежи с увреждания” – гр. Дупница;

6. Евелина Карабельова - директор на “Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца” – гр. Дупница;
7. Райна Хаджийска - директор на “Дневен център за деца с увреждания” – гр.
Дупница;
8. Габриела Христова - директор на “Домашен социален патронаж” – гр. Дупница;
9. Велислава Димитрова - ст. специалист “Социални дейности” в Община Дупница.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Съгласие от Общински съвет-Дупница и Разрешение за
изработване на проект за изменение на действащ Подробен
устройствен план (ПУП) - План за улична регулация (ПУР), План за
регулация и План за застрояване (ПРЗ), одобрен със Заповед № 291/
19.03.1990 год. на Председателя на ИК на ОбНС-гр.Станке Димитров, в
обхват: улица с о.т. 1604-1493-1466-1470-1471, улица с о.т. 1493-14941495-1496, улица с о.т. 1466-1470-1471, урегулиран поземлен имот УПИ
І-За паркинг, УПИ ІІІ-За комплексно жилищно строителство, кв.271а и
УПИ І-За битови услуги, кв.272 по регулационния план на гр.Дупница
(част от поземлени имоти с идентификатор 68789.605.424,
идентификатор 68789.605.430, идентификатор 68789.605.163, част от
поземлен имот с идентификатор 68789.604.61, част от поземлен имот с
идентификатор 68789.605.431, поземлени имоти с идентификатор
68789.605.173, част от идентификатор 68789.605.167 и идентификатор
68789.605.165 и поземлени имоти с идентификатор 68789.605.208,
идентификатор 68789.605.209 и идентификатор 68789.605.203 по
кадастралната карта (КК) на гр.Дупница). / вх.№ 201/ 13.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.124а, ал.1
във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 51
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост (ЗОС), чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Дупница

1.Общински съвет-Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен действащ
Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация (ПУР), План за регулация и
План за застрояване (ПРЗ), както следва:
- Изменение на улица с о.т. 1604-1493-1466-1470-1471 по регулационния план на
гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с идентификатор
68789.605.424 по КК на гр.Дупница;
- Изменение на улица с о.т. 1466-1470-1471 по регулационния план на гр.Дупница,
така че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с идентификатор 68789.604.61
по КК на гр.Дупница;
- Отпадане на нереализирана на място улица с о.т. 1493-1494-1495, преминаваща
през поземлени имоти с идентификатор 68789.605.163, идентификатор 68789.605.430 и
идентификатор 68789.605.431 по КК на гр.Дупница;
- Предвиждане на нова улица с о.т. с проектни номера 6228-6229 по регулационния
план на гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с
идентификатор 68789.605.430 по КК на гр.Дупница;
- Предвиждане на нова улица с о.т. с проектни номера 6231-6232-6233 по
регулационния план на гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с границите на поземлен
имот с идентификатор 68789.605.431 по КК на гр.Дупница;
- Изменение на УПИ І-За битови услуги, кв.272 по регулационния план на
гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с вътрешната граница на поземлен имот
идентификатор 68789.605.208 към поземлен имот с идентификатор 68789.605.207, към
поземлен имот с идентификатор 68789.605.430 /новопредвидена улица с о.т. с проектни
номера 6228-6229/, към поземлен имот с идентификатор 68789.605.163 и на поземлен имот с
идентификатор 68789.605.431 по КК на гр.Дупница, с нов проектен номер УПИ ІІІ, без
промяна на отреждането, кв.272 по рег. план на гр.Дупница;
- Изменение на УПИ І-За паркинг, кв.271а по регулационния план на гр.Дупница,
така че границите да съвпаднат с имотните граници на поземлен имот идентификатор
68789.605.163 по КК на гр.Дупница и образуване на два нови урегулирани поземлени имота,
с проектни номера, както следва:
 УПИ с проектен номер ІV-За обществено обслужване, кв.272, с площ 2150, 00 кв.м
/проектен идентификатор 68789.605.477 по КК на гр.Дупница/;
 УПИ с проектен номер V-За трафопост и обществено обслужване, кв.272, с площ
187, 00 кв.м /проектен идентификатор 68789.605.476 по КК на гр.Дупница/;
- Изменение на УПИ ІІІ-За комплексно жилищно строителство, кв.271а по
регулационния план на гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с вътрешната граница на
част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.165 към поземлен имот с идентификатор
68789.605.431, на поземлен имот идентификатор 68789.605.164 към поземлен имот с
идентификатор 68789.605.431 към поземлени имоти с идентификатор 68789.605.431 и
идентификатор 68789.605.251 по КК на гр.Дупница, с нов проектен номер УПИ ХХІV, без
промяна на отреждането, кв.271а по рег. план на гр.Дупница.
- Изменение на действащия Подробния устройствен план (ПУП) – План за
застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 291/ 19.03.1990 год. на Председателя на ИК на
ОбНС-гр.Станке Димитров за новообразувания УПИ с проектен идентификатор ІV-За
обществено обслужване, кв.272, гр.Дупница, с който за имота да се установи териториалноустройствена зона по Глава 11 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони от разновидност „за обществено
обслужване”, означена като „Общ”, с пределно допустими териториално-устройствени
показатели на застрояване, както следва:
Височина /Етажност/ - 3,00м – 10,00м /1 – 3 етажа/
Плътност на застрояване – П застр. – от 40% до 80%
Интензивност на застрояване – Кинт. – от 1,2 до 3,0
Минимална озеленена площ – П озел. – от 20% до 40%,

При спазване изискванията за минимални разстояния до имотни граници, съгласно
чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, свободно застрояване.
2.Общински съвет-Дупница РАЗРЕШАВА да бъде изработен Проект за изменение на
действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация (ПУР), План за
регулация и План за застрояване (ПРЗ), както следва:
► Изменение на действащият Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична
регулация (ПУР) в посочения обхват за промяна на уличната регулация по реализираните на
място улици, съгласно влязла в законна сила кадастрална карта:
- Изменение на улица с о.т. 1604-1493-1466-1470-1471 по регулационния план на
гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с идентификатор
68789.605.424 по КК на гр.Дупница;
- Изменение на улица с о.т. 1466-1470-1471 по регулационния план на гр.Дупница,
така че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с идентификатор 68789.604.61
по КК на гр.Дупница;
- Отпадане на нереализирана на място улица с о.т. 1493-1494-1495, преминаваща
през поземлени имоти с идентификатор 68789.605.163, идентификатор 68789.605.430 и
идентификатор 68789.605.431 по КК на гр.Дупница;
- Предвижда се нова улица с о.т. с проектни номера 6228-6229 по регулационния
план на гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с
идентификатор 68789.605.430 по КК на гр.Дупница;
- Предвижда се нова улица с о.т. с проектни номера 6231-6232-6233 по
регулационния план на гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с границите на поземлен
имот с идентификатор 68789.605.431 по КК на гр.Дупница;
► Изменение на действащият Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация
(ПР), третиращ поставяне в съответствие на урегулираните поземлени имоти по границите,
съгласно влязла в законна сила кадастрална карта:
- Изменение на УПИ І-За битови услуги, кв.272 по регулационния план на
гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с вътрешната граница на поземлен имот
идентификатор 68789.605.208 към поземлен имот с идентификатор 68789.605.207, към
поземлен имот с идентификатор 68789.605.430 /новопредвидена улица с о.т. с проектни
номера 6228-6229/, към поземлен имот с идентификатор 68789.605.163 и на поземлен имот с
идентификатор 68789.605.431 по КК на гр.Дупница, с нов проектен номер УПИ ІІІ, без
промяна на отреждането, кв.272 по рег. план на гр.Дупница;
- Изменение на УПИ І-За паркинг, кв.271а по регулационния план на гр.Дупница,
така че границите да съвпаднат с имотните граници на поземлен имот идентификатор
68789.605.163 по КК на гр.Дупница и образуване на два нови урегулирани поземлени имота,
с проектни номера, както следва:
 УПИ с проектен номер ІV-За обществено обслужване, кв.272, с площ 2150, 00 кв.м
/проектен идентификатор 68789.605.477 по КК на гр.Дупница/;
 УПИ с проектен номер V-За трафопост и обществено обслужване, кв.272, с площ
187, 00 кв.м /проектен идентификатор 68789.605.476 по КК на гр.Дупница/;
- Изменение на УПИ ІІІ-За комплексно жилищно строителство, кв.271а по
регулационния план на гр.Дупница, така че границите да съвпаднат с вътрешната граница на
част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.165 към поземлен имот с идентификатор
68789.605.431, на поземлен имот идентификатор 68789.605.164 към поземлен имот с
идентификатор 68789.605.431 към поземлени имоти с идентификатор 68789.605.431 и
идентификатор 68789.605.251 по КК на гр.Дупница, с нов проектен номер УПИ ХХІV, без
промяна на отреждането, кв.271а по рег. план на гр.Дупница.
► Изменение на действащия Подробния устройствен план (ПУП) – План за
застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 291/ 19.03.1990 год. на Председателя на ИК на
ОбНС-гр.Станке Димитров за новообразувания УПИ с проектен идентификатор ІV-За

обществено обслужване, кв.272, гр.Дупница, с който за имота да се установи териториалноустройствена зона по Глава 11 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони от разновидност „за обществено
обслужване”, означена като „Общ”, с пределно допустими териториално-устройствени
показатели на застрояване, както следва:
Височина /Етажност/ - 3,00м – 10,00м /1 – 3 етажа/
Плътност на застрояване – П застр. – от 40% до 80%
Интензивност на застрояване – Кинт. – от 1,2 до 3,0
Минимална озеленена площ – П озел. – от 20% до 40%,
При спазване изискванията за минимални разстояния до имотни граници, съгласно
чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, свободно застрояване.
3.Общински съвет-Дупница УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Общината да извърши
последващите, съгласно ЗУТ процедури.
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.
Да бъде спазена разпоредбата на чл.65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри в сила от 13.01.2017 год., изм.ДВ бр.8 от 25.01.2019 год.
Съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл.127, ал.2 от
ЗУТ преди внасяне за процедиране.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 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
68789.524.43,
68789.524.47,
68789.524.58,
68789.524.60, 68789.524.73, 68789.523.4, 68789.520.28, 68789.520.19,
68789.520.20, 68789.520.21, 68789.522.4, 68789.523.12, 68789.523.17,
68789.521.12, град Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска
собственост. / вх.№ 203/ 13.04.2020 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
№ 52
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2020 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следните имоти:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 68789.524.43 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот
четиридесет и три/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: местност
Миленова чешма, с площ: 3027 кв.м /три хиляди двадесет и седем квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, предходен идентификатор:
68789.524.39 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район петстотин двадесет и четири, имот тридесет и девет/ , номер по предходен план:
524039 /петстотин двадесет и четири хиляди тридесет и девет/. Имотът не съдържа сгради.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 68789.524.47 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот
четиридесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот: местност Новите лозя, с площ: 1902 кв.м /хиляда деветстотин и два квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна
градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор:
68789.524.5, номер по предходен план: 524005 /петстотин двадесет и четири хиляди и пет/.
Имотът не съдържа сгради.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 68789.524.58 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот
петдесет и осем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот: местност Миленова чешма, с площ: 2743 кв.м /две хиляди седемстотин четиридесет и
три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, предходен
идентификатор: 68789.524.16, номер по предходен план: 524016 /петстотин двадесет и
четири хиляди и шестнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.4. Ппоземлен имот с идентификатор 68789.524.60 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот
шестдесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот: местност Миленова чешма, с площ: 2757 кв.м /две хиляди седемстотин петдесет и
седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/,
предходен идентификатор: 68789.524.18, номер по предходен план: 524018 /петстотин
двадесет и четири хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.5. Поземлен имот с идентификатор 68789.524.73 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот
седемдесет и три/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот: местност Миленова чешма, с площ: 2970 кв.м /две хиляди деветстотин и седемдесет
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, предходен
идентификатор: 68789.524.38, номер по предходен план: 524038 /петстотин двадесет и
четири хиляди и тридесет и осем/. Имотът не съдържа сгради.
1.6. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.4 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот четири/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Дупница, с площ:
1770 кв.м /хиляда седемстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята

при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен
план: няма. Имотът не съдържа сгради.
1.7. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.28 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет и
осем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520028
/петстотин и двадесет хиляди двадесет и осем/. Имотът не съдържа сгради.
1.8. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.19 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот деветнадесет/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 4011 кв.м /четири
хиляди и единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0
/нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520019 /петстотин и
двадесет хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.9. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.20 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет/ град
Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 2650 кв.м /две хиляди
шестстотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520020
/петстотин и двадесет хиляди и двадесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.10. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.21 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот
двадесет и едно/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 1999 кв.м /хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради.
1.11. Поземлен имот с идентификатор 68789.522.4 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и две, имот четири/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 2001 кв.м /две хиляди и
един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/,
предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 522004 /петстотин двадесет и две
хиляди и четири/. Имотът не съдържа сгради.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.12 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот
дванадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 3699 кв.м /три хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: 523012 /петстотин двадесет и три хиляди и дванадесет/. Имотът не
съдържа сгради.
1.13. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.17 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот
седемнадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: местност
Кишлъка, с площ 6304 кв.м /шест хиляди триста и четири квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: 523017 /петстотин двадесет и три хиляди и седемнадесет/. Имотът
не съдържа сгради.
1.14. Поземлен имот с идентификатор 68789.521.12 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и един, имот
дванадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 521012
/петстотин двадесет и една хиляди и дванадесет/. 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 68789.524.43
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
петстотин двадесет и четири, имот четиридесет и три/ град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР, с адрес: местност Миленова чешма, с площ: 3027 кв.м /три хиляди
двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6
/шеста/, предходен идентификатор: 68789.524.39 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот
тридесет и девет/ , номер по предходен план: 524039 /петстотин двадесет и четири хиляди
тридесет и девет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът частна общинска собственост,
съгласно АЧОС №5234/14.01.2020 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

2.1.2. начална тръжна наемна цена – 60.54 лв. /шестдесет лева и петдесет и
четири 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 – 12.11 лв. /дванадесет лева и единадесет
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.1.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;
2.1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.1.2 от
настоящото решение, в размер на 6.05 лв. /шест лева и пет стотинки/.
2.2 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор
68789.524.47 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район петстотин двадесет и четири, имот четиридесет и седем/ град Дупница, община
Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Новите лозя, с площ: 1902 кв.м
/хиляда деветстотин и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: 68789.524.5, номер по предходен план:
524005 /петстотин двадесет и четири хиляди и пет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно
АЧОС №5235/14.01.2020 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.2. начална тръжна наемна цена – 38.04 лв. /тридесет и осем лева и четири
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 – 7.61лв. /седем лева и шестдесет и една
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.2.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.2 от
настоящото решение, в размер на 3.80лв. /три лева и осемдесет стотинки/
2.3 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 68789.524.58
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
петстотин двадесет и четири, имот петдесет и осем/ град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес на поземления имот: местност Миленова чешма, с площ: 2743 кв.м /две хиляди
седемстотин четиридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 6 /шеста/, предходен идентификатор: 68789.524.16, номер по предходен план:
524016 /петстотин двадесет и четири хиляди и шестнадесет/. Имотът не съдържа сгради,
съгласно АЧОС №5236/14.01.2020 год.
2.3.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.3.2. начална тръжна наемна цена – 54.86 лв. /петдесет и четири лева и осемдесет
и шест стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от
ЗДДС;
2.3.3. депозит за участие в търга – 10.97лв. /десет лева и деветдесет и седем
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.3.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

2.3.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.3.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.3.2 от
настоящото решение, в размер на 5.49 лв. /пет лева и четиридесет и девет стотинки/.
2.4. Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 68789.524.60
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
петстотин двадесет и четири, имот шестдесет/ град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес на поземления имот: местност Миленова чешма, с площ: 2757 кв.м /две хиляди
седемстотин петдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: 68789.524.18, номер по предходен план:
524018 /петстотин двадесет и четири хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради,
съгласно АЧОС №5237/14.01.2020 год.
2.4.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.4.2. начална тръжна наемна цена –55.14 лв. /петдесет и пет лева и четиринадесет
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.4.3. депозит за участие в търга – 11.03 лв. /единадесет лева и три стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.4.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.4.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.4.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.4.2 от
настоящото решение, в размер на 5.51 лв. /пет лева и петдесет и една стотинки/.
2.5 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 68789.524.73
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
петстотин двадесет и четири, имот седемдесет и три/ град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес на поземления имот: местност Миленова чешма, с площ: 2970 кв.м /две хиляди
деветстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 6 /шеста/, предходен идентификатор: 68789.524.38, номер по предходен план:
524038 /петстотин двадесет и четири хиляди и тридесет и осем/. Имотът не съдържа сгради,
съгласно АЧОС №5238/14.01.2020 год.
2.5.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.5.2. начална тръжна наемна цена – 59.40 лв. /петдесет и девет лева и
четиридесет стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от
ЗДДС;
2.5.3. депозит за участие в търга –11.89 лв. /единадесет лева и осемдесет и девет
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.5.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.5.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.5.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.5.2 от
настоящото решение, в размер на 5.94 лв. /пет лева и деветдесет и четири стотинки/.
2.6 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 68789.523.4
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
петстотин двадесет и три, имот четири/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на
поземления имот: гр. Дупница, с площ: 1770 кв.м /хиляда седемстотин и седемдесет
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/,
предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради,
съгласно АЧОС №5239/14.01.2020 год.
2.6.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.6.2. начална тръжна наемна цена – 35.40 лв. /тридесет и пет лева и четиридесет
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.6.3. депозит за участие в търга – 7.08 лв. /седем лева и осем стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.6.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.6.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.6.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.6.2 от
настоящото решение, в размер на 3.54 лв. /три лева и петдесет и четири стотинки/.
2.7 Поземлен имот с идентификатор 68789.520.28 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет и
осем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520028
/петстотин и двадесет хиляди двадесет и осем/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС
№5229/14.01.2020 год.
2.7.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.7.2. начална тръжна наемна цена –20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ за
година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.7.3. депозит за участие в търга – 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.7.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.7.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.7.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.7.2 от
настоящото решение, в размер на 2.00 лв. /два лева и нула стотинки/.
2.8. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.19 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот деветнадесет/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 4011 кв.м /четири
хиляди и единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0
/нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520019 /петстотин и
двадесет хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС
№5226/14.01.2020 год.
2.8.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

2.8.2. начална тръжна наемна цена – 80.22 лв. /осемдесет лева и двадесет и две
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.8.3. депозит за участие в търга – 16.04 лв. /шестнадесет лева и четири стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.8.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.8.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.8.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.8.2 от
настоящото решение, в размер на 8.02 лв. /осем лева и две стотинки/.
2.9. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.20 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет/ град
Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 2650 кв.м /две хиляди
шестстотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520020
/петстотин и двадесет хиляди и двадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС
№5227/14.01.2020 год.
2.9.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.9.2. начална тръжна наемна цена – 53.00 лв. /петдесет и три лева и нула
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.9.3. депозит за участие в търга – 10.60 лв. /десет лева и шестдесет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.9.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.9.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.9.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.9.2 от
настоящото решение, в размер на 5.30 лв. /пет лева и тридесет стотинки/.
2.10. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.21 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот
двадесет и едно/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 1999 кв.м /хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС
№5228/14.01.2020 год.
2.10.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.10.2. начална тръжна наемна цена – 39.98 лв. /тридесет и девет лева и деветдесет
и осем стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от
ЗДДС;
2.10.3. депозит за участие в търга – 8.00 лв. /осем лева и нула стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.10.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.10.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.10.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.10.2 от
настоящото решение, в размер на 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/.

2.11. Поземлен имот с идентификатор 68789.522.4 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и две, имот четири/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 2001 кв.м /две хиляди и
един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/,
предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 522004 /петстотин двадесет и две
хиляди и четири/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5231/14.01.2020 год.
2.11.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.11.2. начална тръжна наемна цена – 40.02лв. /четиридесет лева и две стотинки/
за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.11.3. депозит за участие в търга – 8.00 лв. /осем лева и нула стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.11.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.11.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.11.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.11.2 от
настоящото решение, в размер на 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/.
2.12. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.12 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот
дванадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 3699 кв.м /три хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: 523012 /петстотин двадесет и три хиляди и дванадесет/. Имотът не
съдържа сгради, съгласно АЧОС №5232/14.01.2020 год.
2.12.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.12.2. начална тръжна наемна цена – 73.98 лв. /седемдесет и три лева и
деветдесет и осем стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45,
ал.1 от ЗДДС;
2.12.3. депозит за участие в търга – 14.80 лв. /четиринадесет лева и осемдесет
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.12.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.12.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.12.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.12.2 от
настоящото решение, в размер на 7.40 лв. /седем лева и четиридесет стотинки/.
2.13. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.17 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот
седемнадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: местност
Кишлъка, с площ: 6304 кв.м /шест хиляди триста и четири квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина,
категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, предходен идентификатор: няма,

номер по предходен план: 523017 /петстотин двадесет и три хиляди и седемнадесет/. Имотът
не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5233/14.01.2020 год.
2.13.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.13.2. начална тръжна наемна цена – 126.08 лв. /сто двадесет и шест лева и осем
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.13.3. депозит за участие в търга – 25.22 лв. /двадесет и пет лева и двадесет и две
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.13.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.13.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.13.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.13.2 от
настоящото решение, в размер на 12.61 лв. /дванадесет лева и шестдесет и една стотинки/.
2.14. Поземлен имот с идентификатор 68789.521.12 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и един, имот
дванадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с
площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни
условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 521012
/петстотин двадесет и една хиляди и дванадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС
№5230/14.01.2020 год.
2.24.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.14.2. начална тръжна наемна цена –20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ за
година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.14.3. депозит за участие в търга – 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.14.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.
2.14.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна
документация + 20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.14.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.14.2 от
настоящото решение, в размер на 2.00 лв. /два лева и нула 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
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 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) за разширяване на
определената площадка с Решение № 7 от Протокол №7/ 02.11.2005год.
на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОД»Земеделие»
гр.Кюстендил на поземлен имот с идентификатор № 68789.29.865
(стар идентификатор 68789.29.417) с допълнителна площ поземлен
имот с идентификатор 68789.29.418, м.»Дренски рид» в землището на
гр.Дупница, след промяна предназначението му от земеделска земя за
неземеделски нужди. / вх.№ 205/ 22.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, 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
№ 53
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за разширяване на определената
площадка с Решение № 7 от Протокол №7 / 02.11.2005год. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от
ЗОЗЗ към ОД»Земеделие» гр.Кюстендил на поземлен имот с идентификатор № 68789.29.865
(стар идентификатор 68789.29.417) с допълнителна площ - поземлен имот с идентификатор
68789.29.418, м.»Дренски рид» по Кадастралната карта на гр.Дупница, след промяна
предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди, за установяване на
териториално-устройствена зона от разновидност «Жилищна устройствена зона с
преобладаващо застрояване със средна височина и плътност», означена като «Жс».
2.Разрешава на Лариса Кирилова Бельовска, собственик на поземлен имот с
идентификатор № 68789.29.865 (стар идентификатор 68789.29.417) – преотреден и поземлен
имот с идентификатор №68789.29.418 - с начин на трайно ползване «Нива», находящи се в
м.»Дренски рид» по Кадастралната карта на гр.Дупница, общ.Дупница, да възложи

изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) за
разширяване на определената площадка с Решение № 7 от Протокол №7 / 02.11.2005год. на
Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОД»Земеделие» гр.Кюстендил на поземлен имот с
идентификатор № 68789.29.865 (стар идентификатор 68789.29.417) с допълнителна площ поземлен имот с идентификатор 68789.29.418, м.»Дренски рид» по Кадастралната карта на
гр.Дупница, след промяна предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди,
за установяване на териториално-устройствена зона от разновидност «Жилищна
устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност», означена
като «Жс», 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, “БТК”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
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) при Община Дупница за 2019 г. / вх.№
206/ 23.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 54
1.Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за
2019 г.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за поставяне на Паметник – символ на историята
на Дупнишкото поделение и Морена с надпис в знак на благодарност на
служилите там офицери, сержанти, войници и военни служители в
периода 1904 год. до 1998 год. на входа на бивши казарми в общински
имот. / вх.№ 207/ 23.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 8 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 55
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
Общински съвет – Дупница
1.Разрешава поставянето на Паметник – символ на историята на Дупнишкото
поделение и Морена с надпис в знак на благодарност на служилите там офицери, сержанти,
войници и военни служители в периода 1904 год. до 1998 год. в Урегулиран поземлен имот
(УПИ) І – За обществено и делово обслужване, кв. 1913 по регулационния план на гр.
Дупница, одобрен с Решение № 14 от Протокол № 3/09.12.2011 год. на Общински съвет – гр.
Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.30.3 по кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК) имот общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №
4669/01.06.2017 год., вписан в Служба по вписвания с Акт № 99, том 7, вх.рег.№
1990/07.06.2017 год. на указаното място в одобрена на 03.04.2020 год. от Главния архитект
на Община Дупница подробна схема по чл.56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 9, връзка чл. 4, ал. 2, буква
«е» от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на
територията на община Дупница.

2.Упълномощава Кмета на Община Дупница да предложи на Министерството на
културата за съгласуване поставянето на Паметник – символ на историята на Дупнишкото
поделение и Морена с надпис в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – За обществено и
делово обслужване, кв. 1913 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен с Решение №
14 от Протокол № 3/09.12.2011 год. на Общински съвет – гр. Дупница (поземлен имот с
идентификатор 68789.30.3 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед №
300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК) - имот общинска собственост,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4669/01.06.2017 год., вписан в Служба по
вписвания с Акт № 99, том 7, вх.рег.№ 1990/07.06.2017 год. на указаното място в одобрена на
03.04.2020 год. от Главния архитект на Община Дупница подробна схема по чл.56, ал. 2 от
ЗУТ и чл. 9, връзка чл. 4, ал. 2, буква «е» от Наредба за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Дупница.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 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
№ 04354.5.366 по картата на възстановената собственост на село
Блатино. / вх.№ 208/ 23.04.2020 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
№ 56
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 Димитър и
Софика Милованови съгласно Решение № БЛ 239/16.04.1999 г. по заявление вх.
№9202/19.05.1995 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-93254314.10.2019 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 04354.5.366 с адрес на поземления имот:
село Блатино, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Янтария” с площ 2.043 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.
Заявителят Ботьо Димитров Дончев, наследник на Димитър и Софика Милованови е
входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация /оригинал/
за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 04354.5.366.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Решение за продажба на самостоятелен обект с
идентификатор 68789.17.86.5.5 по кадастралната карта на град
Дупница, със застроена площ 28.60 квадратни метра. / вх.№ 210/
24.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 57
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2020 год. в част ІІІ, т.Б“Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: “Самостоятелен обект с
идентификатор 68789.17.86.5.5 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и шест, сграда пет, имот пет/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Бисеров” № 4 /четири/, етаж 1 /едно/,
самостоятелния обект се намира в сграда 5 /пет/, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.17.86 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и шест/, предназначение на
самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 28. 60 кв.м
/двадесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.5 /землище

шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет,
имот осемдесет и шест, сграда пет, имот пет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 година на изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Бисеров” №
4 /четири/, етаж 1 /едно/, самостоятелния обект се намира в сграда 5 /пет/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.17.86 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и шест/, предназначение
на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 28. 60 кв.м
/двадесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, с пазарна оценка
8 402 лв. /осем хиляди четиристотин и два лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от
лицензиран оценител на недвижими имоти.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 840. 20 лв. /осемстотин и четиридесет лева
и двадесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Решение за продажба на самостоятелен обект с
идентификатор 68789.17.86.5.4 по кадастралната карта на град
Дупница, със застроена площ 28.60 квадратни метра. / вх.№ 211/
24.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 58
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2020 год. в част ІІІ, т.Б“Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: “Самостоятелен обект
68789.17.86.5.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и шест, сграда пет, обект четири/ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Бисеров”, №4 /четири/, етаж 1 /първи/,
самостоятелният обект се намира в сграда №5 /пет/, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.17.86 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и шест/, с предназначение на
самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ: 28. 60 кв.м
/двадесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Самостоятелен обект 68789.17.86.5.4 /землище шестдесет и осем

хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и
шест, сграда пет, обект четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 година на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Бисеров”, №4 /четири/,
етаж 1 /първи/, самостоятелният обект се намира в сграда №5 /пет/, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68789.17.86 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот осемдесет и шест/, с
предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /един/, с
площ: 28. 60 кв.м /двадесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с пазарна
оценка 8 506 лв. /осем хиляди петстотин и шест лева/, съгласно експертна оценка, изготвена
от лицензиран оценител на недвижими имоти.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 850. 60 лв. /осемстотин и петдесет лева и
шестдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за
справяне с икономическите последици, вследствие усложнената
епидемиологична обстановка. / вх.№ 212/ 27.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.2, чл.6 и 6б от Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и Заповед
№РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл.134,
чл.137 във вр. с чл.147 ал.2 от Търговския закон и чл.18 т.15 от
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала
на търговските дружества, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 59
1. Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие при поискване от прокуриста на
МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД да бъдат предоставени под формата на допълнителна
парична вноска по чл.134 от ТЗ суми в общ размер до 100 000 лв. на МБАЛ “Св. Иван
Рилски” ЕООД, гр. Дупница със срок за възстановяване 2 /две/ години от отмяна на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
Средствата да бъдат осигурени от предвидените в бюджета на общината за дейност 998
“Резерв“, параграф 99-99 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи”.
2. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на
13.03.2020 г.:
2.1. Да се удължи до 90 /деветдесет/ дни срокът за плащане на всяка дължима в
периода на извънредното положение месечна наемна вноска по договори за наем или
ползване на общински жилища.
2.2. Да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване на
търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и

терени с друго предназначение всички физически или юридически лица- страни по договори,
сключени с Община Дупница, и БД “Общински пазари”, за периода, за който е установено,
че са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по
време на извънредното положение със заповеди на министъра на здравеопазването и кмета
на Община Дупница. Мярката да бъде приложена за лица, които нямат задължения към
Община Дупница за местни данъци, такси и други общински вземания към 31.12.2019 г.
2.3. Да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски всички физически или
юридически лица- страни по договори, сключени с “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, за
който са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по
време на извънредното положение със заповеди на министъра на здравеопазването. Мярката
да бъде приложена за лица, които нямат задължения към “ГУМ Дупница” и Община
Дупница за местни данъци, такси и други общински вземания към 31.12.2019 г.
2.4. До отмяната на извънредното положение да не се прилагат последиците от забава
за плащане на задължения, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните
последици като разваляне на договор и изземване имоти на частноправни субекти по
договори сключени с Община Дупница, еднолични дружества с ограничена отговорност,
собственик на капитала на които е Община Дупница, предприятия и бюджетни дейности към
Община Дупница за наем или ползване на общински жилища, търговски обекти и терени,
пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго
предназначение и земеделски земи.
3. Общински съвет – гр. Дупница възлага на кмета на Община Дупница, управителя
на “ГУМ Дупница” ЕООД и директора на БД “Общински пазари” изпълнението на приетите
решения.
4. Общински съвет – гр. Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото
решение, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на
особено важни обществени интереси, доколкото от закъснение на изпълнение на може да
последва значителна или трудно поправима вреда.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 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
№ 04354.7.313 по картата на възстановената собственост на село
Блатино. / вх.№ 213/ 27.04.2020 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
№ 60
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 Димитър и
Софика Милованови съгласно Решение № БЛ 239/16.04.1999 г. по заявление вх.
№9202/19.05.1995 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-93203514.10.2019 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 04354.7.313 с адрес на поземления имот:
село Блатино, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Тодорови круши” с площ
5.153 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.
Заявителят Ботьо Димитров Дончев, наследник на Димитър и Софика Милованови е
входирал в деловодството на община Дупница, нотариално заверена декларация /оригинал/
за идентичност на ПИ с проектен идентификатор 04354.7.313

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с
идентификатор 68789.28.62 град Дупница, община Дупница, обл.
Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 214/ 27.04.2020 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
№ 61
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2020 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следния имот: поземлен имот
с идентификатор 68789.28.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004
год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Бунищерица, площ 31
347 кв.м., трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Неизползвана нива /угар, орница/ категория на
земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 343003 /триста четиридесет и три хиляди и три/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга – идентификатор 68789.28.62 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Дупница, община Дупница, област Кюстендил,
одобрени със Заповед РД-300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на

поземления имот: местност Бунищерица, площ 31 347 кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Неизползвана нива /угар, орница/
категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 343003 /триста четиридесет и три хиляди и три/. Имотът не съдържа сгради.
Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №5247/05.03.2020 год.
2.1.1 Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 689.63 /шестстотин осемдесет и девет лева и
шестдесет и три 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 – 137.93 лв. /сто тридесет и седем лева и деветдесет и
три 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.2.2.1 от
настоящото решение, в размер на 68.96 лв. /шестдесет и осем 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
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План
за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки 2207÷2222 по
регулационния план на гр.Дупница. / вх.№ 215/ 27.04.2020 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 /ЗМСМА/,
чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 62
1. Общински съвет Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ в обхват: Улица с осови точки
2207÷2222 към УПИ XVІІІ - 1081, квартал 47 по регулационния план на гр.Дупница /ул.
”Страхил войвода”/ с идентификатор № 68789.607.476 по кадастралната карта на
гр.Дупница/, така че уличната регулация в посочения участък да съвпадне с одобрената
кадастрална карта.
2. Общински съвет гр.Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР), както и по обявяването и одобряването на Проекта за
изменение на ПУП- ПУР.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План
за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки 2177÷2178 по
регулационния план на гр.Дупница /поземлен имот с идентификатор
68789.14.439 по КК на гр.Дупница/ - ул.”Тунджа“. / вх.№ 216/ 27.04.2020
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 /ЗМСМА/,
чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 63
1. Общински съвет Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ в обхват: Улица с осови точки
2177÷2178 по регулационния план на гр.Дупница /ул. ”Тунджа”/ с идентификатор №
68789.14.439 по кадастралната карта на гр.Дупница/, така че уличната регулация в посочения
участък да съвпадне с одобрената кадастрална карта.
2. Общински съвет гр.Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР), както и по обявяването и одобряването на Проекта за
изменение на ПУП- ПУР.

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

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА
ОТ 05.05.2020 г.

ОТНОСНО: Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането
им на територията на община Дупница. / вх.№ 217/ 28.04.2020 г./
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1,т.7 и т.23 и ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 64
І. Общински съвет Дупница приема Наредба за допълнение на Наредбата за
определяне на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
община Дупница, както следва:
§ 1. Създава се нова ал.4 в чл.22б, със следното съдържание:
„(4) На предплатилите от 1 март 2020г. до 30 юни 2020г. таксата за битови отпадъци
за цялата 2020г. се прави отстъпка от 5 на сто.”
§2. Настоящото допълнение влиза в сила от момента на неговото приемане.

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

