Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Относно: ДЕКЛАРАЦИЯ - Настаняване на мигранти и бежанци в
различни населени места на територията на Република България.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
подкрепи следната
ДЕКЛАРАЦИЯ
Темата за настаняване на мигранти и бежанци в различни
населени места на територията на Република България заема все поцентрално място в последните месеци.
Ние, общинските съветници от ОбС – Кюстендил, макар и да
нямаме официални запитвания към момента, изразяваме категоричното
си НЕсъгласие за евентуалното създаване на лагери, центрове,
общежития от открит или закрит тип или други места за настаняване на
бежанци и мигранти от чужди държави на територията на Община
Кюстендил.
Считаме, че подобни намерения категорично не кореспондират с
обществената нагласа и желанията на кюстендилци.
Поради това, настояваме пред настоящето и бъдещи правителства
на Република България, да не се взимат решения за разкриване на
мигрантски и бежански центрове от открит или закрит тип на
територията на Община Кюстендил, както и да не се настаняват
временно или постоянно мигранти и бежанци в други обекти, държавна,
общинска или частна собственост. Считаме, че за решаването на
въпроси, касаещи местната сигурност и здравето на хората, винаги
приоритет са имали гражданите.
Декларираме, че единно ще работим в тази насока и призоваваме,
правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението
на гражданите и местната власт при взимането на решения относно
разрешаването на проблема с нелегалната миграция и бежанците.
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Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 353
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Създаване на Временна комисия за избор на председател на
Общински съвет - Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. второ и
трето, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, предл.
второ и трето от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет.
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия от 5-има общински съветници за
провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на Общински
съвет – Кюстендил, в състав:
Председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Мая Йорданова Шишкова
2. Стоян Кирилов Стоилов
3. Реонита Иванова Йораднова
4. Валери Райчов Янев
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 93-002239/12.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 354
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Избор на председател на Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3, предл. първо,
във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл.
5, ал. 1, т. 3, предл. първо и съгласно чл. 12, ал. 6, изр. Първо, във връзка с чл.
9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, и с оглед обявеното решение от Времената комисия за
избор на председател на Общински съвет Кюстендил, въз основа на
получените резултати от тайното гласуване, обективирани в протокола на
комисията, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира за Председател на Общински съвет - Кюстендил Михаела
Ясенова Крумова
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 93-002240/12.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 355
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Откриване на процедура по избор на кандидати за съдебни
заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд и създаване на временна
комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите
за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, чл. 68а, във връзка с чл. 67 и чл. 67а, ал. 3
от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Открива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели
за района на Кюстендилски окръжен съд .
2.Създава Временна комисия за извършване проверка на
документите и за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за
района на Кюстендилски окръжен съд, която да се състои от единадесет
общински съветника, в състав:
Председател: Иван Манолов Андонов
Зам.-председател: Мая Йорданова Шишкова
Членове:1. Валери Райчов Янев
2. Димитър Евстатиев Велинов
3. Владислав Руменов Паунов
4. Георги Йорданов Джоглев
5. Кирил Йорданов Станчев
6. Стоян Кирилов Стоилов
7. Невенка Асенова Панчева
8. Любомир Иванов Васев
9. Реонита Иванова Йорданова
3. Определя срок за подаване на документи на кандидатите за
съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд чрез
председателят на Общински съвет – Кюстендил - 45 дни считано от
30.12.2016 г. до 13.02.2017 г. включително, като кандидатите за съдебни
заседатели подават следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
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2. нотариално заверено копие от диплома за завършено
образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен
заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се
обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973
г.
4. Определя 26 броя на кандидати за съдебни заседатели, които
следва да бъдат избрани и предложени от Общински съвет - Кюстендил,
като от тях най – малко 10 на сто следва да са с квалификации в областта
на педагогиката, психологията и социалните дейности.
5. Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията
обективирани в ЗСВ може да се кандидатира за съдебен заседател, а
именно:
5.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен
български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния
район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
5.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
6. Определя срок за действие на Временната комисия - 80 дни от
приемането на решението.
6.1. В посочения срок временната комисия да разгледа и извърши
проверка на постъпилите документи от кандидатите за съдебни
заседатели и да изготви списък на допуснатите за участие кандидати,
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като списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи се
публикуват на интернет страницата на Община Кюстендил най-малко 14
дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко 10
на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с
квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните
дейности.
6.2. В посочения срок временната комисия следва да определи дата
за публично изслушване на всеки един от допуснатите кандидати за
съдебни заседатели, като всеки член на общинския съвет може да задава
въпроси, като не по-късно от три работни дни преди изслушването
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на
общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет
становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни, като анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6.3. В посочения срок временната комисия следва да състави доклад
за протичането на публичното изслушване на кандидатите за съдебни
заседатели, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок
преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община
Кюстендил заедно с протокола от изслушването.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 93-002238/09.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 356
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Връщане за ново обсъждане и отмяна на част от Решение № 342
прието на заседание на Общински съвет Кюстендил, с Протокол № 15 проведено
на 24.11.2016 г., по Заповед № РД-30-318/08.12.2016 г. на Областния управител
на Област Кюстендил.
На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Решение № 342 прието на заседание на Общински съвет
Кюстендил по протокол № 15 от 24.11.2016 г. в частта му в която е решено
да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и провеждане
на публични търгове от Наредбата за стопанисване и управление на
земеделските земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни
насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за срок от 10 години на
земеделски имоти:
- имот №023161, площ 1.098 дка, местност «Червена ливада», ливада,
VІ категория, землище на с.Долно село, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4564/01.11.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №026128, площ 1.456 дка, местност «Прокарище», ливада, Х
категория, землище на с.Долно село, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4566/01.11.2016 г. за създаване на трайни насаждения.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ №93-002423/21.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 357
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Кюстендил” на н.с., к.м.н. д-р Борис Георгиев Баров.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.22, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската , във връзка с т. 4 от раздел ІІ
на Статута за удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Кюстендил”, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин
Кюстендил” н.с.,к.м.н. д-р Борис Георгиев Баров.

на

град

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00300/15.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 358
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Приемане на правилник за устройство и дейността на
Обединен детски комплекс /ОДК/, град Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 49, ал. 8 от ЗПУО, във връзка с § 18, ал. 3 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗПУО и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Правилник за устройството и дейността на Обединен
детски комплекс, град Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00299/15.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 359
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Приемане на окончателен годишен план по бюджета на Община
Кюстендил за 2016 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 от ЗПФ и чл. 29 от Наредбата за
условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и съставяне, обсъждане, приемани, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема актуализиран годишен план на бюджета за 2016 г. по
приходната и разходна част, по функции и дейности, по
предварителни данни и съобразно касовото му изпълнение по пълна
бюджетна класификация към 31.12.2016 г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:

-

34 779 863 лв.

За делегирани от държавата дейности

-

19 866 863 лв.

За местни дейности

-

14 913 000 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:

-

34 779 863 лв.

За делегирани от държавата дейности

-

19 866 863 лв.

За дофинансиране на делегирани от
държавата
дейности
със
собствени
приходи

-

459 733 лв.

За местни дейности

-

14 453 267 лв.

/разпределени по
Приложение №3/

дейности

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

и

видове

разходи,

съгласно

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
2. Одобрява окончателен Поименен списък за капиталови разходи за
2016 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно
Приложение № 4.
3. Утвърждава окончателно разпределение на целевата субсидия за
капиталови разходи съгласно ЗДБРБ за 2016 г. по функции и обекти
както следва:

Наименование на обектите финансирани със средства от
КР по ЗДБРБ за 2016 г.

ОБЩО
Функция "Общи държавни служби"
Закупуване на компютри за общинска администрация и
друго техническо оборудване в гр.Кюстендил
Доставка и монтаж на водогреен котел за отдел „Местни
приходи“ в гр.Кюстендил
Функция"Отбрана и сигурност"
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността в гр.Кюстендил
Функция"Образование"
Основен ремонт на ВиК инсталации - ул. Г. Бенковски
No10 за ОДЗ " Еделвайс" в гр.Кюстендил - проектиране,
изграждане и строителен надзор
ОДЗ " Еделвайс" в гр.Кюстендил - Закупуване на печка
газова с 4 горелки
Саниране на сградата на ОДЗ "Мечта" ул. Бузлуджа 91 в
гр.Кюстендил и основен ремонт на ВиК инсталация проектиране, изграждане и строителен надзор
Основен ремонт на ВиК инсталации на централна сграда
на ОДЗ " Слънце" в гр.Кюстендил - проектиране, изграждане
и строителен надзор
Газифициране кухненски блок на филиал "Здравец" на
ОДЗ " Слънце" в гр.Кюстендил - изграждане и строителен
надзор
Закупуване на конвектомат за нуждите на ОП
„Ученическо хранене“ в гр.Кюстендил
Разширение на водопроводна мрежа за минерална водаотклонение за захранване на басейн на ПМГ в гр.Кюстендил
Благоустрояване на дворни пространства на общински
училища II- ОУ „Д.Димитри“ и ПМГ "Проф.Е.Иванов" и ОДЗ"
Зорница" в гр.Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Размер
на
средствата
по
окончателен
план за
2016г.
1 477 900
46 715
43 756
2 960
11 905
11 904
255 846
19 774
3 500
89 196

30 094

18 198
6 228
22 600
46 668

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Доставка и монтаж на водогрейни котли за ОДЗ „Слънце“
в гр.Кюстендил
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за
нуждите на "Комплекс за социални услуги" - Звено
трапезария в гр.Кюстендил
Функция "Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда"

19 588
23 414
23 414
225 135

Изменение на ПУП и изготвяне на инвестиционни
проекти :
Изготвяне на проект за енерг.обследване. на
админист.сграда община К-л пл.Велбъжд 1 Изготвяне на
проект за водопровод за мин.вода в гр.Кюстендил
Изготвяне на Подробни устройствени планове
- м. Белия камък
- м. Гърлянски черешарник
- м. Лозенски махали
- м. Кандило
- м.Хисарлъка
- терен за пречиствателна станция с.Коняво
Оцифряване на възстановени амортизирани кадастрални
и регулационни планове за населени места в гр.Кюстендил
Изграждане на кръстовища с кръгово организация на
движението в гр.Кюстендил
Изграждане и реконструкция, на улична канализационна
мрежа на УПИ XVIII квартал 270, по плана на гр.Кюстендил I-ви етап (подземна техническа инфраструктура) авторски и
строителен надзор в гр.Кюстендил.
Закупуване на помпа за минералната вода в гр.Кюстендил
Изграждане на метална рампа за инвалиди в общинско
жилище в гр.Кюстендил на ул."Филип Тотьо" №1 в
гр.Кюстендил.
Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода
и прилагане на улична регулация в гр.Кюстендил.
Функция "Култура"
Основен ремонт на покрива на сградата на ОП "Обреден
дом"- централна сграда
- проектиране, изграждане и строителен надзор в
гр.Кюстендил
Капиталов трансфер за довършване на съоръжения за
храм "Успение Богородично" с. Скриняно
Капиталов трансфер за строеж на параклис „Свети Дух“
с.Вратца
Капиталов трансфер за изграждане на дървено
преместваемо съоръжение, служещо като храмов магазин на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

69 811

20 000
19 983

30 955
3 900
4 886
75 600
107 872
31 316

7 000
4 500
5 000

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
храм Успение Богородично в гр.Кюстендил
Изграждане на отоплителна инсталация Обект 366 проектиране, изграждане и строителен надзор в
гр.Кюстендил
Функция "Икономически дейности и услуги"
Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа път №
KNL - 1123 - I-6, (ОП К-л) - Скриняно - Николичевци - (III 6005) 4.4км - проектиране, изграждане и строителен надзор
Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа път №
KNL - 3126 - (III-601, Кюстендил -Драговищица) - Соволяно (KNL - 1123)
- проектиране, изграждане и строителен надзор
Доставка и монтаж на туристически информационен
център в гр.Кюстендил
Закупуване на машина за полагане на пътна маркировка в
гр.Кюстендил
Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван
Рилски" гр.Кюстендил

60 056
807 013
140 230

358 490

24 000
11 160
273 133

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.19.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00306/16.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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РЕШЕНИЕ
№ 360
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Утвърждаване на окончателна План-сметка за разходите за
чистота за 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Актуализира План-сметката за разходите за чистота през 2016 г.,
както следва:
1.Приходи:
1.1. Приходи от такса за битови отпадъци и лихви
1.2. Отчисления по Закона за управление на отпадъците
1.3. Преходен остатък от 2015 г.
2.Разходи
от които:
2.1. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци – контейнери, кофи и други
2.2.За
събиране
на
битовите
отпадъци
и
транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им
2.3. За проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци
2.4. За почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населените
места, предназначени за обществено ползване

1 918 000 лв.
1 687 713 лв.
230 287 лв.
1 918 000 лв.
96 536 лв.

1 395 420 лв.

52 920 лв.

373 124 лв.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
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взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00305/16.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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№ 361
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16

Относно: Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 67 от Закона за местните
данъци и такси, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, чл.
20 и чл. 20а, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
І. За 2017 година определя годишния размер на таксата за битови
отпадъци за жилищни или вилни имоти на граждани и предприятия по чл.
15, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Кюстендил, както следва:
1. На територията на град Кюстендил - 1,4 промила върху данъчната
им оценка. Разпределението на промила по видове услуги е, както следва:
а) за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 0,7
промила;
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
– 0,4 промила;
в) за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –
0,3 промила;
2. Извън територията на град Кюстендил – 2 промила върху
данъчната оценка. Разпределението на промила по видове услуги е, както
следва:
а) за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци - 1
промил;
б) за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения - 0,5 промила;
в) за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 0,5 промила
ІІ. За 2017 година разпределението на промила по видове услуги и по
населени места за жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, на
територията на град Кюстендил и извън територията на град Кюстендил по
чл. 15, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил се определя,
съгласно Приложение № 1.
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ІІІ. За 2017 година в кметствата, кметските наместничества и
местностите се определя такса за битови отпадъци по съответните
приложения, както следва:
Приложение № 2, към т. III – Списък на кметствата и съставните села,
в които няма да се събира такса за битови отпадъци от населението
(освободени от заплащане на такса битови отпадъци);
Приложение № 3, към т. III – Списък на кметствата, кметските
наместничества и местностите, в които ще бъде събирана такса за битови
отпадъци от населението в размер 1 промил (за поддържане чистотата и
обезвреждане на битовите отпадъци- за целите села);
Приложение № 4, към т. III – Списък на кметствата, кметските
наместничества и местностите, в които ще бъде събирана такса за битови
отпадъци от населението и предприятията за жилищни и вилни имоти в
размер на 1 промил и от предприятията за нежилищни имоти в размер на
1,1 промила (за поддържане чистотата и обезвреждане на битовите
отпадъци - по приложени списъци);
Приложение № 5, към т. III – Промили за такса за битови отпадъци за
2017 г. (за нежилищни имоти на предприятия) в районите на кметствата,
кметските наместничества и местностите, в които не се извършва услугата
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
ІV. За 2017 година определя годишния размер на таксата за битови
отпадъци за нежилищни имоти на предприятия в левове, според
количеството на битовите отпадъци, в зависимост от вида и броя на
декларираните съдове за битови отпадъци за едно извозване по чл. 16, ал. 1
от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кюстендил, както следва:
1. На територията на град Кюстендил:
а) годишна такса за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване - 1,4 промила върху данъчната оценка по чл. 21, ал. 1
от Закона за местните данъци и такси и
б) еднократна такса за всяко едно извозване, в зависимост от вида и
броя на декларираните съдове за битови отпадъци, както следва:
- за 1 бр. кофа - 4,00 лв., в това число: за сметосъбиране и
сметоизвозване - 2,00 лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци - 2,00 лв.
- за 1 бр. контейнер тип „Бобър” – 20,00 лв., в това число за
сметосъбиране и сметоизвозване - 13,00 лв. и за обезвреждане на битовите
отпадъци - 7,00 лв.
- за 1 бр. контейнер – 40,00 лв., в това число: за сметосъбиране и
сметоизвозване - 26,00 лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци - 14,00 лв.
2. Извън територията на град Кюстендил:
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а) годишна такса за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване - 1,4 промила върху данъчната оценка по чл. 21, ал. 1
от Закона за местните данъци и такси и
б) еднократна такса за всяко едно извозване, в зависимост от вида и
броя на декларираните съдове за битови отпадъци, както следва:
- за 1 бр. кофа - 5,00 лв., в т.ч. за сметосъбиране и сметоизвозване - 3,50
лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци - 1,50 лв.
- за 1 бр. контейнер тип „Бобър” - 30,00 лв., в това число за
сметосъбиране и сметоизвозване - 18,00 лв. и за обезвреждане на битовите
отпадъци – 12,00 лв.
- за 1 бр. контейнер - 65,00 лв., в т.ч. за сметосъбиране и
сметоизвозване - 40,00 лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци - 25,00 лв.
V. За 2017 година определя годишния размер на таксата за битови
отпадъци за ГКПП „Олтоманци” в размер на 4207,63 лева, както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци - 1989,06
лева;
- за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения
-1147,54 лева;
- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 1071,03 лева;
VІ. За 2017 година когато предприятието не е подало
съответната декларация по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 или по чл. 22 а, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кюстендил в установения срок, заплаща
годишна такса за битови отпадъци в размер на 5,5 промила върху данъчната
оценка по чл. 21, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси на нежилищни
имоти, както следва:
а) за сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци - 2,6
промила;
б) за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения - 1,5 промила;
в) за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –
1,4 промила
VІІ. За 2017 година разпределението на промила по видове
услуги и по населени места за нежилищни имоти на предприятия, в които
се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци, за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване се определя, съгласно Приложение № 6.
VІІІ. За 2017 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за незастроени дворни места и парцели на територията на
общината по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на
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местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил,
както следва:
1. За физически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.3
промила;
б) Извън територията на град Кюстендил
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.5 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.5
промила;
2.
За юридически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.7
промила;
б) Извън територията на град Кюстендил
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.7
промила;
ІX. За 2017 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за дворни места и парцели, застроени със сгради със
степен на завършеност - карабина, незавършено строителство на
територията на общината по чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Кюстендил, както следва:
1. За физически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.3
промила;
б) Извън територията на град Кюстендил
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.5 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.5
промила;
2.
За юридически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.4 промила;
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- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.7
промила;
б) Извън територията на град Кюстендил
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0.7
промила;
X. За 2017 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за наематели на общински терени и нежилищни
помещения по чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил в
размер на 10 промила върху отчетната стойност. За помещения и терени
общинска собственост, отдадени под наем се изчислява в лв./кв. по следната
таблица:
Вид дейност
I зона
II зона
III зона
IV зона села
Търговия
300
230
150
70
60
Заведения
за
хранене
и
380
300
210
90
70
развлечение
Производство
250
210
170
70
40
Административни и други
200
160
110
40
30
дейности
Аптеки
200
160
110
40
30

XІ. За 2017 година определя годишния размер на таксата за битови
отпадъци за наематели на общински жилища по чл. 20 а, ал.1 от Наредбата
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кюстендил на наемател в размер на 14,94 лв., в това
число за сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци – 10,56 лв.,
за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 1,42
лв., за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –
2,96 лв.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00307/16.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 362
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Веска Стоянова Николова на 51 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
2. Здравчо Венков Янчев на 55 години в размер на 500/петстотин/
лв.
3. Евелина Димитрова Георгиева на 22 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
4. Ана Петкова Трифонова на 39 години в размер на 500 /петстотин/
лв.
5. Александър Йорданов Петров на 22 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 9300-138/20.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 363
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16

Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект „Ефективно подобряване на материално техническата база в
образователната инфраструктура на Община Кюстендил“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., финансиран с Договор BG16RFOP0011.030-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Рeгиони в растеж” 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 , чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 1 и чл.. 16, т. 3 от Договора за
безвъзмездна финансова помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т.
25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер
на 1 717 677,13 лв. представляващо 35% от общата стойност на проекта с
поемател Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Договарящ
орган
по
Договор
BG16RFOP001-1.030-0002-С01
за
безвъзмездна финансова помощ по проект „Ефективно подобряване на
материално техническата база в образователната инфраструктура на
Община Кюстендил“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г.“.
2. Дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от
сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по Договор BG16RFOP001-1.030-0002С01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Ефективно
подобряване на материално техническата база в образователната
инфраструктура на Община Кюстендил“ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, до размера на средствата по одобрения
бюджет на проекта и за срок до възстановяването им от Оперативна
програма ”Региони в растеж”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-311/19.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 364
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., финансиран с Договор
BG16RFOP001-1.030-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Рeгиони в растеж” 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 , чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 1 и чл.. 16, т. 3 от Договора за
безвъзмездна финансова помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т.
25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер
на 1 641 062,93 лв. представляващо 35% от общата стойност на проекта с
поемател Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Договарящ
орган
по
Договор
BG16RFOP001-1.030-0001-С01
за
безвъзмездна финансова помощ по проект „Благоустрояване на
градската среда в град Кюстендил“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.“.
2. Дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от
сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по Договор BG16RFOP001-1.030-0001С01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Благоустрояване на
градската среда в град Кюстендил“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., до размера на средствата по одобрения бюджет на
проекта и за срок до възстановяването им от Оперативна програма
”Региони в растеж”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-312/19.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 365
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Одобряване на Анекс 2 към Споразумение за сътрудничество
между община Кюстендил и фондация „Тръст за социална алтернатива”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3,
във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и съгласно Раздел IX
„Заключителни разпоредби" от Споразумение № Д-00-39/30.01.2015 г., чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект на Анекс № 2 към Споразумение с peг. № Д-0039/30-01.2015 г. за сътрудничество между община Кюстендил и фондация
"Тръст за социална алтернатива" с ЕИК по БУЛСТАТ 176356758, със
седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, бул.
"Патриарх Евтимий" №64 представлявана от Сара Мери Перин, съгласно
Приложение 2.
2. Общински съвет - Кюстендил упълномощава кмета на Община
Кюстендил да подпише Анекс към споразумението по т. 1.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-313/19.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 366
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с
чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/,
приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр. Кюстендил, относно
жилището, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа”, бл. 96, вх. Б, ет. 1, ап.
29.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във
връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
/НУРУЖНННПОЖ/, Протокол № 5/23.11.2016 г. на Комисията по чл. 7, ал.
1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Резервни жилища” жилището, находящо се в
гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа” бл. 96, вх. Б, ет. 1, ап. 29 и го включва в
списъка „Жилища за отдаване под наем” .

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-292/06.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 367
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл.
3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/,
приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр. Кюстендил, относно
жилището, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Герена”, бл. 165, вх. А, ет. 1, ап. 3.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 45, ал.
1, т. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протокол №
6/19.12.2016 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
.
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Герена”, бл. 165, вх. А, ет. 1, ап. 3 и го
включва в списъка „Резервни жилища”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-314/20.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 368
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Продажба на общинско жилище.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС при спазване на изискванията на
чл. 42, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с
чл. 3, ал. 1, чл. 41, чл. 42, чл. 44, т. 3, във връзка с чл. 48 и чл. 49 от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протоколи
№ 5/23.11.2016 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, ап.67, етаж
8, вход В, жил.блок 93, ж.к.”Запад” в гр.Кюстендил с наемател Мария
Стойчева Желязкова и го включва в Списъка – “жилища за продажба”.
2.Утвърждава пазарната оценка на жилището, както следва:
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор
41112.504.64.2.67 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в
сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.64.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ
46,30 кв. м.; Брой нива на обекта: 1; Съседни самостоятелни обекти в
сградата: На същия етаж: 41112.504.64.2.66; 41112.504.64.2.68 Под обекта:
41112.504.64.2.64 Над обекта: няма Прилежащи части: мазе № 2 с площ 3,63
кв. м., ведно с 0,935% ид. части от общите части на сградата и от правото
на строеж. Стар идентификатор: няма. Адрес на поземления имот: гр.
Кюстендил, ж.к. "Запад", Бл. № 93, вх. В, ет. 8, ап. 67- данъчна оценка –
10935.90 лева, пазарна оценка 17200 лева..
Имотът е актуван с АОС № 2521/05.03.2012 год.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата
на недвижимия имот - по т.2 и издаде заповед и сключи договор.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-301/15.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 369
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16

Относно: Утвърждаване на пазарни оценки на имоти частна общинска
собственост и частна собственост, във връзка с изменение на ПУП – ИПР на
гр.Кюстендил в обхвата на УПИ ІІ – „БАЗА НА НАРКООП” в кв. 2в, по
действащия ПУП на гр.Кюстендил, Община Кюстендил и сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т.2 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5,
ал. 6 и ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната стойност на имотите, които се придават
към УПИ II-330, кв.2в, по плана на гр. Кюстендил и ПИ с идентификатор
41112.502.330 по КК и КР на гр. Кюстендил, имот с идентификатор
41112.502.768 с площ от 76,00 кв.м. / седемдесет и шест квадратни метра / и
с идентификатор 41112.502.770 с площ от 4,00 / четири квадратни метра/
или с обща площ от 80,00 кв.м. / осемдесет квадратни метра / - частна
общинска собственост, в размер на 1860,00 (хиляда осемстотин и
шестдесет) лева без ДДС, а за имотите които се отнемат от УПИ II-330,
кв.2в, по плана на гр. Кюстендил и ПИ с идентификатор 41112.502.330 по
КК и КР на гр. Кюстендил, имот с идентификатор 41112.502.767 с площ от
22,00 кв.м. / двадесет и два квадратни метра /, който се придава към ПИ с
идентификатор № 41112.502.332 и с идентификатор 41112.502.769 с площ
от 49,00 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра /, който се придава
към ПИ с идентификатор № 41112.502.327, или с обща площ от 71,00 кв.м.
/седемдесет и един квадратни метра/ - частна собственост, в размер на
1440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да сключи
предварителен и окончателен договор с „БАСВУЛК” ООД гр.Кюстендил,
със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул.”Хижата” № 8,
ЕИК 200165438, представлявано от своя управител Стоян Бориславов
Гогов.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.
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16-то заседание на 29 декември 2016 г.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., с описания в т.1 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-302/16.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 370
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Утвърждаване на пазарни оценки на имоти, частна общинска
собственост и частна собственост, във връзка с изменение на ПУП – ПР в обхвата
на УПИ ХVІ – 595, в кв. 29 и улица с О.Т. 129 – О.Т. 130, по действащия план на с.
Раждавица, общ. Кюстендил и сключване на предварителен и окончателен договор за
прехвърляне на собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т.2 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5,
ал. 6 и ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Утвърждава пазарните оценки на поземлен имот с площ от
905.00 кв.м. /деветстотин и пет квадратни метра/- част от улица с о.т. 129 –
о.т. 130, който се придава към УПИ ХVІ – 595 „За склад” в кв. 29, по плана
на с.Раждавица, общ.Кюстендил, в размер на 4300,00 лв. (четири хиляди и
триста лева) без вкл. ДДС, а за поземлен имот с площ от 48.00 кв.м
/четиридесет и осем квадратни метра /, който се отнема от УПИ ХVІ – 595
„За склад” – частна собственост, който се придава към улица с о.т. 129 о.т. 130, в размер на 200,00 лв. (двеста лева) без вкл. ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да сключи
предварителен и окончателен договор с „Струма Фрут” ЕООД,
представлявана от Георги Андонов Андонов – управител, със седалище и
адрес на управление: гр.Кюстендил, ул.”Христо Ботев” № 23, вх.Б, ет.5,
ап.25.
3.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., с описания в т.1 имот.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-303/16.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 371
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост, чрез
ликвидиране на съсобственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 , чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3, чл. 50, ал. 1, от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ ½ ид.ч. от
застроен урегулиран поземлен имот – V - 12, находящ се в кв. 2 по плана
на с. Раненци, целия с площ 820 кв.м. (осемстотин и двадесет квадратни
метра), при граници и съседи на имота: УПИ ІV – 13, УПИ VІ – 300, УПИ
VІІ – 31, УПИ ІХ – 30 и улица с о.т. 2-3, в размер на 2850,00 лв. (две хиляди
осемстотин и петдесет лева) без ДДС.
2. Дава съгласие да бъде ликвидирана съсобствеността чрез
продажба между Община Кюстендил и Йордан Иванов Тодоров, като
същия закупи ½ ид.ч. от застроен урегулиран поземлен имот – V - 12,
находящ се в кв. 2 по плана на с. Раненци, целия с площ 820 кв.м.
(осемстотин и двадесет квадратни метра), при граници и съседи на
имота: УПИ ІV – 13, УПИ VІ – 300, УПИ VІІ – 31, УПИ ІХ – 30 и улица с
о.т. 2-3, за сумата от 2850,00 лв. (две хиляди осемстотин и петдесет лева)
без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
4.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., с описания в т.1 имот.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00304/16.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 372
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №002145 в землището на
с.Коняво, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имот №002145 с площ 10.366 дка,
местност «Доло», нива, Х категория, землище на с.Коняво, актуван с АОС
№4099/03.09.2015 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-288/02.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 373
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16

Относно: Приемане на решение за
откриване на процедура за
приватизация по ЗПСК на общински нежилищен имот.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 и ал. 4 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с § 1, т. 1 от
Допълнителните
разпоредби
от
Закона
за
приватизация
и
следприватизационен контрол и чл. 4, чл. 5, ал. 2, т. 5 и ал. 5, чл. 11 и чл. 12
от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката на приватизация или следприватизиционния контрол,
включително и процесуално представителство, във връзка с § 1, т. 1 от
Допълнителната разпоредба на Наредбата за възлагане извършването на
дейности,
свързани
с
подготовката
на
приватизация
или
следприватизиционния
контрол,
включително
и
процесуално
представителство, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
I.
ДА БЪДЕ проведена процедура чрез пряко договаряне за
възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и
приватизационна оценка по реда на Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство с цел приватизация по реда на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол на следния общински нежилищен
имот:
Урегулиран поземлен имот V, кв.1 по плана на индустриалната
зона с. Скриняно, отреден за производствствено-складови дейности,
целия с площ 24 570.00 кв.м. /двадесет и четири хиляди петстотин и
седемдесет квадратни метра / , ведно с построените в него сгради:
1.Сграда – трафопост със ЗП от 9.00 кв.м. /девет квадратни метра/,
едноетажна, масивна конструкция, построена 1970 г.;
2.Сграда – бивш „Команден пункт” към стария бетонов смесител със
ЗП – 40.56 кв.м. / четиридесет цяло и петдесет и шест стотни квадратни
метра /, едноетажна, масивна конструкция, построена 1980 г.;

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
3.Сграда – кабина към кантар със ЗП – 10.20 кв.м. /десет цяло и две
десети квадратни метра/, едноетажна, масивна конструкция, построена
1980 г.;
4.Сграда – склад за каменно брашно със ЗП – 152.00 кв.м. /сто
петдесет и два квадратни метра /, едноетажна, масивна конструкция,
построена 1970 г.;
5.Сграда – със ЗП – 140.40 кв.м. /сто и четиридесет цяло и четири
десети квадратни метра/, едноетажна, масивна конструкция, построена
1980 г.;
6.Сграда – със ЗП – 140.40 кв.м. /сто и четиридесет цяло и четири
десети квадратни метра /, едноетажна, масивна конструкция, построена
1980 г.,
подробно описани в Акт за общинска частна собственост №
1617/15.01.2009г., вписан в Агенцията по вписванията под №71/22.01.2009г.,
том І вх. рег.117.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кюстендил провеждането на
процедурата чрез пряко договаряне за възлагане извършването на
посочените подготвителни действия по реда на Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство и подготовка на докладна за приемане на решение за
продажба на описания в т.I имот по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 9300-298/15.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 374
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16

Относно: Издаване на разрешително за водовземане от КЕИ “Стар
каптаж” от находище на минерална вода „Кюстендил” на "АСКЛЕПИЙ 40"
ЕООД - Кюстендил за обект: Захранване на външен басейн с размери 3,0м./7,0м. за
нуждите на къща за гости.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА,във връзка с Решение № 75/25.02.2011 г. на МОСВ и
Решение № 41/26.07.20112 г. на ОбС – Кюстендил и във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 3, буква „а” от Закона за водите, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на кмета на Община Кюстендил да издаде
Разрешително за водовземане от КЕИ „Стар каптаж“ на находище
„Кюстендил“ за „други“ цели на "АСКЛЕПИЙ 40" ЕООД - Кюстендил за
обект: Захранване на външен басейн с размери 3,0м./7,0м. за нуждите на
къща за гости, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон I-ви” № 40.
Разрешителното за водовземане да бъде издадено за срок от 10
години с параметри:
- Средноденонощен дебит: до 0,105 л/сек;
- Годишен обем на черпене: до 3 311,28 м3 / год.;
- Период на черпене: 262 дни годишно.
Минералната вода от КЕИ „Стар каптаж“ на находище
„Кюстендил” да бъде предоставена на заявителя "АСКЛЕПИЙ 40" ЕООД
- Кюстендил, при следните условия:
 ежегодно заплащане на годишна такса за водовземане по
разрешително за водовземане от минерална вода за целия
период на действие на разрешителното, съгласно приетата от
ОбС – Кюстендил Тарифа за определяне размера на таксите за
водовземане от минерална вода на територията на Община
Кюстендил;
 в 14 дневен срок от влизане в сила на решението на ОбС –
Кюстендил да бъде сключен договор с водоползвателя за
водопренос/водоподаване по съществуващата мрежа за
минерална вода, собственост на Община Кюстендил на
основание чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗВ и чл. 144, ал. 2, т. 6 от Наредба
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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№1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 6100-294/14.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 375
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с № 000039, местност
„Стрелбище”, землището на с. Грамаждано, с ЕКАТТЕ 17680, община Кюстендил
от Картата на възстановената собственост /КВС/.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на
територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
– план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от „За складов терен” във
„За жилищно застрояване” и съобразен с изискванията на чл. 19 от
Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени
показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона „с малка
височина” (Жм):
 Начин на застрояване – свободно (е)
 максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
 плътност на застрояване – до 60%
 озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2
в обхвата на ПИ 000039 в землището на с. Грамаждано, с ЕКАТТЕ 17680,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) и
одобрява заданието за проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 6100-295/14.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 376
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с № 029239, землището на
с. Лозно, с ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил от Картата на възстановената
собственост /КВС/.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на
територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
– план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска „За индивидуална жилищна сграда” и съобразен с
изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със
следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на
устройствена зона „с малка височина” (Жм):
 Начин на застрояване – свободно (е)
 максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
 плътност на застрояване – до 60%
 минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2
в обхвата на ПИ 029239, землището на с. Лозно, община Кюстендил от
Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за
проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 6100-296/14.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 377
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП-ПР) за поречието на р. Банщица, гр. Кюстендил в обхват,
територията прилежаща към реката, улици – „Сливница, бул. „Македония” от
О.Т. 149, през О.Т. 318 и 1018, ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките
на източна индустриална зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката
и до О.Т. 496, град Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1, при условията на чл. 136,
ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Решение № ІІ – 5 от Протокол № 27/07.12.2016 на
ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП-ПР) за обособяване на нови четири квартала с номера
420, 421, 422 и 423, в които са проектирани УПИ общинска собственост,
както следва:
За квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За корекция на река”
УПИ III – „За озеленяване”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За корекция на река”
УПИ VI – „За озеленяване”
За квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За корекция на река”
УПИ III – „За озеленяване”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За озеленяване”
УПИ VI – „За корекция на река”
УПИ VII – „За озеленяване ”
УПИ VIII – „За обществено обслужване”
За квартал 422:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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УПИ I – „За корекция на река”
УПИ II – „За озеленяване ”
УПИ III – „За корекция на река”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За озеленяване”
УПИ VI – „За корекция на река”
УПИ VII – „За озеленяване ”
УПИ VIII – „За озеленяване”
За квартал 423:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За озеленяване ”
УПИ III – „За корекция на река”
УПИ IV – „За озеленяване”
в обхвата на територията прилежаща към реката, улици –
„Сливница, бул. „Македония” от О.Т. 149, през О.Т. 318 и 1018, ул. „Г. С.
Раковски” до ул. „Овощарска” и в рамките на източна индустриална
зона, както и ул. „Княз Дондуков” по дължина на реката и до О.Т. 496,
град Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да се
публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 6100-308/19.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 378
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия - на ПИ
051374, землище с. Жабокрът с ЕКАТТЕ 29026, общ.Кюстендил от картата на
възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на
територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „Осогово”ООД - гр. Кюстендил, представлявано от
Димитър Атанасов Христов - Управител на дружеството, да възложи за
своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване (ПУП– ПЗ), предвиждащ конкретизиране на
устройствените параметри, съгласно чл.25 от Наредба №7/22 декември
2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за предимно производствена (Пп)
устройствена зона със след- ните устройствени показатели и
характеристики:
 Начин на застрояване – свободно – е
 Предназначение на имота – „За производствени и складови
дейности”.
 Максимална етажност /височина в м./ - до 3 /до10м./
 Плътност на застрояване - от 40 до 80 %.
 Интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,0.
 Озеленена площ (П озел.) - от 20 до 40 %, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност.
в обхвата на ПИ 051374 в землището на с. Жабокрът с ЕКАТТЕ
29026, общ. Кюстендил от картата на възстановената собственост, и
одобрява заданието за проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 6100-309/19.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 379
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за подземна кабелна
линия 20 kV за присъединяване към електрическата мрежа на обект: „Цех за
метални изделия” в УПИ I-17078, кв.22А по плана за регулация на с.Гърляно, общ.
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на АБ „ТЕРМ” ООД с ЕИК 109569979, представлявано
от Христо Михайлов Абаджиев – управител на дружеството да възложи
за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за изграждане на
подземна кабелна линия 20kV за обект: „Цех за метални изделия” в УПИ
I-17078, кв.22А по плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил,
преминаващо през ПИ 0.108 от КВС на земли- щето на с. Гърляно, при
спазване разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове, Закона за енергетиката,
Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и
Закона за опазване на околната среда.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 27 от дневният ред по ДЗ № 6100-310/19.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 380
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Решение № 235/21.11.2016 г. по адм. д. № 271/2016 г. по описа на
Административен съд – Кюстендил, във връзка с ДЗ № 61-00-289/18.12.2015 г. на
Кмета на Община Кюстендил, относно Мотивирано искане от Общинска служба
по Земеделие гр. Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
за землище на с. Драговищица, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./и чл. 37л, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот № 094050 с площ от 4.540 дка, начин на трайно ползване –
изостав.тр.нас., V категория в местност “Шалев дъб”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №094001 –
Общински поземлен фонд с площ от 52.720 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360Е от 22.01.1992 г. на
наследниците на Елена Христова Ст.Къртева.
2. Имот № 117019 с площ от 3.374 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІV категория в местност “Гола могила”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №117001 –
Общински поземлен фонд с площ от 13.225 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360 от 22.01.1992 г. на
наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски.
3. Имот № 117058 с площ от 1.806 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІV категория в местност “Гола могила”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №117001 –
Общински поземлен фонд с площ от 13.225 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360 от 22.01.1992 г. на
наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски.
4. След приключване на възстановяването на имот №117019 и имот
№117058 на наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски и изтичане
на стопанската година да се изготви Анекс към Договор №Д-00318/19.05.2015 г. за отдаване под аренда за имот №117059 с площ от 2.575
дка и имот №117060 с площ от 5.470 дка на животновъден обект с

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Р№2328260080 в Интегралната информационна система на БАБХ по
чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 28 от дневният ред по ДЗ № 9300-2337/09.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 381
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Соволяно, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот № 000304 с площ от 1.000 дка, начин на трайно ползванепасище, мера, VІІІ категория в местност “Шишковско поле”, землището
на с.Соволяно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000103 –
Общински поземлен фонд с площ от 9.455 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№ 47344 от 10.09.1991 г. на
Люба Димитрова Тасева.
2. Имот № 000305 с площ от 1.300 дка, начин на трайно ползванепасище, мера, VІІІ категория в местност “Кров дол”, землището на
с.Соволяно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000103 –
Общински поземлен фонд с площ от 9.455 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№ 47344 от 10.09.1991 г. на
Люба Димитрова Тасева.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 29 от дневният ред по ДЗ № 6100-289/02.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 382
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Богослов, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 009130 с площ от 0.353 дка, начин на трайно ползваненива, ІХ категория в местност “ Плехо ”, землището на с.Богослов, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот № 009119 – Общински поземлен
фонд с площ от 7.432 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№ 05270 от 29.02.1992 г. на наследниците на Георги
Стоименов Попадийски след приключване на стопанската 2016/2017
година - 01.10.2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 30 от дневният ред по ДЗ № 6100-290/02.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
16-то заседание на 29 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 383
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.12.2016 г.
Протокол № 16
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Горна Брестница, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 031001 с площ от 2.427 дка, начин на трайно ползванеливада, VІІІ категория в местност “Лозище”, землището на с.Горна
Брестница, общ. Кюстендил, представляващ имот № 031001 – Общински
поземлен фонд с площ от 2.427 дка да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№ 14129Е от 13.04.1992 г. на наследниците на
Стоянка Коцева Бързункова.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16/29.12.2016 г., т. 31 от дневният ред по ДЗ № 6100-291/02.12.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2017 г.
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