Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 708
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Обединен
детски комплекс /ОДК/, град Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-30/13.02.2018 г., с която докладва, че действащият към настоящия момент
Правилник за устройството и дейността на ОДК, град Кюстендил, е приет с
Решение №358/29.12.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил и е разработен в
изпълнение на:
- Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС №286/04.11.2016
г., обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.
- Решение № 272/31.08.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил и във връзка
с чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
/ЗПУО/, с което е определена дейността на ОДК, град Кюстендил, а именно:
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на
учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
С Решение №661/29.12.2017 г. на Общински съвет – Кюстендил, се променя
дейността на ОДК, град Кюстендил, като освен дейността по чл. 49, ал. 1, т. 1 от
ЗПУО, се добавя и дейността по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, а именно: кариерно
ориентиране и консултиране, считано от 01.01.2018 г.
Издадена е нова Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС
№232/20.10.2017 г., обн. ДВ. бр. 86/27.10.2017 г.
На основание чл. 49, ал. 8 от ЗПУО и във връзка с горенаписаното се налага
разработване на нов Правилник за устройството и дейността на ОДК, град
Кюстендил.
Целите, които се поставят, са:
• създаването на ясен регламент за управлението и дейността ОДК;
• синхронизиране на Правилника за устройството и дейността на ОДК,
град Кюстендил с различните нормативни актове от по-висша степен.
Очакваните резултати от прилагането на Правилник за устройството и
дейността на ОДК, град Кюстендил са, както следва:
• осигуряване на подходящи условия и капацитет за изпълнение на
функциите и задачите на ОДК, които са пряко свързани с:
- организиране на дейности за развитие на индивидуалните способности и
дарования на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата,
спорта, придобиването на умения за лидерство и други;
- кариерно ориентиране и консултиране на учениците.
• осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на ОДК.
Проектът на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски
комплекс, град Кюстендил., заедно с мотивите към него, е публикуван на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.
интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и
възражения на 11.01.2018 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от
Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения
за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по проекта на Правилник за устройството и
дейността на Обединен детски комплекс, 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, във вр. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1
от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА 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.

/Проектът на Правилник за устройството и дейността на Обединен детски комплекс е
приложен към Протокола/

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-30/13.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 709
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Кюстендил 2018 – 2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-31/13.02.2018 г., с която докладва, че законът за предучилищното и
училищното образование /ЗПУО/ регламентира, че институциите в системата
на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните
органи и структури и доставчиците на социални услуги. Подкрепата за
личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни
потребности на всяко дете и всеки ученик.
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗПУО въз основа на областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се приема общинска
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Настоящият проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г. е изготвен
въз основа на:
• Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Кюстендил 2018 - 2019 г., съгласувана с Решение
№1/11.12.2017 г. по протокол №КД-03-255/11.12.2017 г. от заседание на Областен
съвет за развитие на област Кюстендил и утвърден със Заповед №РД-20342/11.12.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил ;
• Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците в община Кюстендил, приет с Решение №551 по протокол
№24/31.08.2017 г. на Общински съвет – Кюстендил.
Проектът на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г. включва описание на
предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта
на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община
Кюстендил.
Проектът на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г., заедно с мотивите към
него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за
предложения, становища и възражения на 12.01.2018 г., в съответствие с
разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили
предложения за изменение на разработения проект.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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Няма неприети предложения по проекта на Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил
2018 – 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, чл. 5 от Наредбата
приобщаващото образование и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г.

/Проектът на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г. е приложен към Протокола/

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-31/13.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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30-то заседание на 28 февруари 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 710
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност
през 2018 година в Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-51/20.02.2018 г., с която докладва, че предоставената на вниманието на
Общински съвет - Кюстендил годишна програма за развитие на читалищната
дейност за 2018 година в Община Кюстендил е разработена на база постъпили
предложения от председателите на народните читалища на територията на
Община Кюстендил за дейността на читалищата за 2018 година на основание чл.
26а, ал. 1 от Закона за народните читалища. Съгласно чл. 26а, ал. 2 от Закона за
народните читалища /ЗНЧ/ годишната програма за развитие на читалищната
дейност се приема от Общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 2 и ал. 3 от ЗНЧ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2018 година в Община Кюстендил.
/Проектът на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година
в Община Кюстендил е приложен към Протокола/

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 – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-51/20.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 711
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Ежегоден доклад за 2017 г. за изпълнението на Общият устройствен
план на Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-52/20.02.2018 г., с която докладва, че Общия устройствен план на община
Кюстендил (ОУПОК) е приет от Общински съвет-Кюстендил с Решение № 291 от
29.09.2016 г. по Протокол №13 и обнародван в неофициалния раздел на
Държавен вестник (ДВ) бр.84 от 25.10.2016 г.
Нормативната уредба по устройство на територията не предвижда
изготвяне и прилагане на система за мониторинг на общите устройствени
планове, поради факта, че подобна роля играят ежегодните доклади на кмета на
общината по чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които се
изготвят и представят за приемане от Общински съвет. В тях се прави отчет за
изпълнението на одобрения Общ устройствен план и прилагането на мерките,
заложени в Екологичната оценка към него.
2017 г. е първата пълна календарна година за която се прилага приетия
ОУПОК и в съответствие с разпоредбата на ЗУТ е изготвен годишен доклад за
изпълнението му, видно от който е следното:
• Изпълнени
са
подробни
устройствени
планове
във
фаза
„предварителен“ проект за площ от 9104 декара, което представлява повече
от 2/3 от общата площ на неурегулираните територии, приобщени към
строителните граници на населените места, съгласно предвиждането на
ОУПОК;
• Изготвено е задание за проектиране на План за опазване и управление на
културните ценности в общината, но изготвянето на плана не е
финансиран към настоящия момент;
• Не е установена нужда за изменение на действащия ОУПОК;
• Осъществява се контрол по спазване на правила и нормативи за
прилагане на ОУПОК;
• Осъществява се контрол на въздействието върху околната среда при
прилагането на ОУП на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ 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 и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
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Приема доклада на Кмета на Община Кюстендил за изпълнението на
Общият устройствен план на Община Кюстендил за 2017 г.

/Докладът на Кмета на Община Кюстендил за изпълнението на Общият устройствен
план на Община Кюстендил за 2017 г. е приложен към Протокола/

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-52/20.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 712
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Приемане на Решение за изменение структурата на общинска
администрация Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-57/21.02.2018 г., с която докладва, че изменение структурата на общинска
администрация Кюстендил се налага с цел оптимизиране на работата за
ефективно и ефикасно използване на общинските публични ресурси.
Поради увеличаване обема на работа и правото на Министъра на
финансите да възлага допълнителни одитни ангажименти на Звено за вътрешен
одит се трансформира длъжността „Младши експерт бюджет на образованието”
от Дирекция финансови стопански дейности и бюджет в длъжността „Стажант
одитор” в Звено за вътрешен одит.
Във връзка с увеличаване обема на работа и поради изискванията за
въвеждане на електронно управление и затягане на режима по защита на
личните данни в отдел „Канцелария, управление на собствеността и човешки
ресурси” се закрива длъжността „Главен специалист пълномощник кв. Изток” и
се създава длъжността „Главен специалист информационно обслужване”.
За оптимизиране на дейността на инвестиционната политика се налага
закриване на Дирекция „Устройство на територията, проектиране, строителен
контрол и кадастър”, при което Отдел „Кадастър, регулация и устройствено
планиране” и Отдел „Инвестиционно проектиране и разрешаване на
строителството” остават на подчинение на Главен архитект на Община
Кюстендил.
Дейността по екология и опазване на околната среда е регламентирана с
нормативни актове, които с последните си изменения вменяват повече дейности
на Общинската администрация и това налага преименуване на отдел
„Капитално строителство” на отдел „Капитално строителство и екология”.
Вследствие на това се създава още една длъжност „Старши специалист
Екология” и длъжността „Главен експерт Екология” се премества от отдел
„Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството” в отдел
„Капитално строителство и екология”.
Открива се нова длъжност „Старши специалист социални дейности и
програми” в отдел „Социални дейности”. За целта се закрива длъжността
„Старши счетоводител” в Дирекция „ФСДБ”, която се трансформира в новата
длъжност.
С така предложените промени не се увеличава общата численост на
общинска администрация.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 4
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за
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организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема структура на общинска администрация Кюстендил, съгласно
предложения проект за изменение по структурни звена и длъжностни
наименования.

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-57/21.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 713
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр.
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-53/20.02.2018 г., с която докладва, че с писмо № 92-00-52/05.02.2018 година в
Община Кюстендил е депозирана покана от Областния управител на Област
Кюстендил в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ВиК оператора „Кюстендилска вода”
ЕООД за свикване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр.
Кюстендил, насрочено за 06.03.2018 година от 14.00 часа в заседателната зала на
четвъртият етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил, при
следния дневен ред :
1. Приемане на Отчета за дейността на Асоциация по Вик на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за
2017 година;
2. Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по Вик на
обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за 2017 година;
3. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциация по Вик на
обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за 2017 година.
4. Приемане на Бюджета на Асоциация по Вик на обособена територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 година;
5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи
– ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична
общинска собственост през 2018 г. на ВиК оператора „Кюстендилска вода”
ЕООД, които са договорени като част от задължителното (минимално)
ниво по сключения договор с Асоциацията по водоснабдяване и
канализация и престация от ВиК оператора „Кюстендилска вода” ЕООД;
6. Други.
Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциация по
ВиК – Кюстендил, определено по реда на чл.198в, ал.8 от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е
както следва:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Държавата
Община Кюстендил
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно
Общо:

35.00 %
46.86 %
7.00 %
4.03 %
2.23 %
2.21 %
2.18 %
0.49 %
100.00 %

Съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите (ЗВ), представителят на
общината в асоциацията по ВиК е Кметът на общината, а при невъзможност той
да участва общинският съвет определя друг представител. Съгласно чл.198е, ал.5
от ЗВ, позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на
общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от
общинския съвет.
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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите чл. 5, ал. 5 и ал.
6 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване е канализация 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 взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Възлага на инж. Росица Плачкова – Зам.-кмет „Инвестиционна
политика” да представлява Община Кюстендил в редовно заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода”ЕООД гр. Кюстендил, свикано на 06.03.2018 г., като гласува
по въпросите, включени в дневния ред на събранието, както следва:
По точка първа: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, приема Отчет за дейността на Асоциация по Вик на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2017
година.
По точка втора: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.9, ал.2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
приема Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по Вик на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2017
година.
По точка трета: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
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На основание чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 38 от Закона за
счетоводство, приема Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по Вик на
обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил
за 2017 година.
По точка четвърта: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, чл.9, ал.2 и чл.21, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване
и канализация , приема Бюджет на Асоциация по Вик на обособена територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 година, като
вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на общините,
съобразно процентното съотношение на гласовете им са, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Членове АВиК - Кюстендил
Община Кюстендил
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

% съотношение
на гласове
46.86 %
7.00 %
4.03 %
2.23 %
2.21 %
2.18 %
0.49 %

Размер на вноски в
лева за 2018 г.
20 083 лв.
3 000 лв.
1 727 лв.
956 лв.
947 лв.
934 лв.
210 лв.

По точка пета: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите, приема на Подробна
инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения,
публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г. на ВиК
оператора „Кюстендилска вода” ЕООД, които са договорени като част от
задължителното (минимално) ниво по сключения Договор с Асоциацията по
водоснабдяване и канализация и престация от ВиК оператора „Кюстендилска
вода” ЕООД.
По точка шеста: При поставяне на допълнителни въпроси,
представителят на Община Кюстендил следва да приеме предложенията към
същата за информация.

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.
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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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-53/20.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 714
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Дейност и управление на Фонд за подкрепа на местни инициативи.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-56/21.02.2018 г., с която докладва, че с Решение № 524/27.07.2017 г. на
Общински съвет Кюстендил е одобрено сключването на Споразумение за
партньорство между Община Кюстендил и Сдружение „Платформа АГОРА“ по
проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран
от Фондация „Америка за България“ по Договор за отпускане на грант №
CIV.0110.20150525/31.07.2015.
С Решение №692/25.01.2018 г. на Общински съвет Кюстендил се учреди
Фонд за подкрепа на местни инициативи и се прие Правилник за
организацията, дейността и управлението на Фонда. Съгласно чл. 7 и чл. 11 от
Правилника дейността по организиране и разпределяне на Фонда за подкрепа
на местни инициативи ще се извършва от осемчленна Комисия, в която ще бъдат
включени 4-ма /четирима/ представители на Общински съвет - Кюстендил,
като Административната дейност на комисията ще се осигурява от служител на
общинската администрация – член на същата. Членовете на Комисията се
избират с мандат от 1 /една/ година.Съгласно чл. 14 от Правилника Комисията:
 Обсъжда и дава становища по приоритетите и годишната програма на
Фонда за следващата година;
 Обсъжда и дава становища по въпроси от дейността на Фонда с цел
постигане на по-висока ефективност и прозрачност в работата му;
 Обсъжда и дава становища за избора на кандидатури и дава предложение
за финансирането им пред Кмета на общината;
 Изготвя годишен отчет за дейността на Фонда;
 Извършва
мониторинг
и
одобрява
финансовите
и
технически/описателни отчети на ползвателите на Фонда;
 Провежда оценителни сесии;
 Предлага на Кмета на общината инициативите, които да бъдат
финансирани чрез Фонда;
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 7, чл. 11 и чл. 14 от Правилника за организацията,
дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи 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 и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
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Определя следните представители от Общински съвет Кюстендил, които
да участват в дейността на комисията по организиране на Фонда за подкрепа
на местни инициативи:
1. Ангел Борисов Ангелов
2. Атанас Любомиров Гергинов
3. Владислав Руменов Паунов
4. Любомир Иванов Васев

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-56/21.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 715
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Допълване на утвърденият списък на персонала, имащ право на
транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно
Приложение № 13 към Решение № 694/25.01.2018 г. за приемане бюджета на Община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0032/13.02.2018 г., с която докладва, че в изпълнение на Споразумение № ФС010483/22.12.2017 г. и Допълнително споразумение №08-00-0635/23.01.2018 г.
между Агенция за социално подпомагане и Община Кюстендил по предоставяне
на услугата „Личен асистент”, считано от 01.02.2018 г. са назначени още двадесет
лица на длъжност „личен асистент”, част от които ще пътуват от местоживеенето
до местоработата и обратно за периода от 01.02.2018 г. до 31.12.2018 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде допълнен утвърденият
списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от
действителните разходи съгласно Приложение №13 към Решение 694/25.01.2018
г. за приемане бюджета на Община Кюстендил .
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и
чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 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:
Допълва утвърденият списък на персонала, имащ право на
транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно
Приложение № 13 към Решение № 694/25.01.2018 г. за приемане бюджета на
Община Кюстендил със следните лица:
№
1
2

име, презиме
фамилия на
пътуващия
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВА
КОСТАДИНОВА

направление на пътуване

фирма -превозвач

ГР. КЮСТЕНДИЛ – С. ГИРЧЕВЦИ
- ГР. КЮСТЕНДИЛ
"Волан Бо" ООД
"Волан Бо" ООД

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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ВАНЯ ЗДРАВЧОВА
ВЕЛИНОВА
3
4

АНТОАНЕТА
ИВАНОВА
ШИШОВСКА
КАПКА САШОВА
ВУЧКОВА

ГР. КЮСТЕНДИЛ - С.
СЛОКОЩИЦА – ГР.
КЮСТЕНДИЛ
ГР. КЮСТЕНДИЛ – С.
ЖАБОКРЪТ – ГР. КЮСТЕНДИЛ
С. ЖИЛЕНЦИ - ГР.КЮСТЕНДИЛ
- С. ЖИЛЕНЦИ

"Волан Бо" ООД
"Алимак 1" ЕООД

Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на
Община Кюстендил за 2018 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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-32/13.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 716
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил
за 2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-42/15.02.2018 г., с която докладва, че причина за предложените
компенсирани промени е възникналата необходимост от добавяне на нов обект
в поименния списък за капиталови разходи по бюджета на Община Кюстендил
2018г., както следва:
С източник на финансиране собствени средства за капиталови разходи.
Във връзка с докладна записка вх. № № 53-00-20/14.02.2018г. от Директора на
ОП „Управление на общински имоти“
е възникнала необходимост от
закупуване на ново видеонаблюдение за хотел “Кюстендил“. При извършена
проверка от специалисти е установено, че системата има технически проблеми и
е неработеща. Същата не подлежи на ремонт и гарационния срок е изтекъл.
Средствата за горепосочения
обект са на
обща стойност 17 000
(седемнадесет хиляди) лева. Предлагам те да бъдат осигурени за сметка на
намалението на средствата по параграф § 10-20 „Разходи за външни услуги“,
дейност 898 „Други дейности по икономиката“.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и
чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 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:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2018 г. както следва:
1. Намалява размера на средствата по параграф § 10-20 „Разходи за
външни услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ със
17 000лв.
2. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по бюджета на
Община Кюстендил за 2018г. със 17 000лв.
3. Добавя в поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4)
с източник на финансиране от собствени средства следният обект:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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Обект
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността в
хотел „ Кюстендил“
гр.Кюстендил

Било

Става

0

17 000

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-42/15.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 717
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на
жители от Община Кюстендил.
Мотиви: Председателят на ПК по здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика към ОбС – Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 93-0086/21.02.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-66/29.01.2018 г. от Силвия Кирилова Иванова с
адрес: ул. „Гороцветна” № 70, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил относно
финансова невъзможност за закупуване на дърва, храна и дрехи на двете й деца
Валентина и Сашко Сашкови.
2. Заявление с вх. № 94-00-407/29.01.2018 г. от Вергил Сотиров Михалков с
адрес: с. Жабокрът, ул. „Бузлуджа” № 1, общ. Кюстендил, относно финансова
невъзможност за закупуване на дърва.
3. Заявление с вх. № 94-00-497/05.02.2018 г. от Румен Георгиев Маринков с
адрес: ж.к. „Румена войвода” бл. 6, вх. Г, ет. 8, ап. 94, гр. Кюстендил, общ
Кюстендил, относно финансова невъзможност за продължаване на
възстановителния процес след оперативна интервенция на резекция на трахеята
и ларингса и имплантация на автоложен кожен трансплантант.
4. Заявление с вх. № 94-00-631/14.02.2018 г. от Ружа Генадиева Стоименова с
адрес: ул. „Александър Димитров” № 21, вх. Б, ет. 7, ап. 42, гр. Кюстендил, общ.
Кюстендил, относно финансова невъзможност за продължаване на лечението на
злокачествено туморно новообразуване.
5. Заявление с вх. № 94-00-715/20.02.2018 г. от Валери Василев Манов с адрес:
с. Вратца, общ. Кюстендил, относно финансова невъзможност за възстановяване
на щети след възникнал пожар в къщата му.
6. Заявление с вх. № 94-00-730/20.02.2018 г. от Любен Андонов Георгиев с
адрес: кв. „Запад”, бл. 74, ет. 1, ап. 4, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно
финансова невъзможност за продължаване на лечението на ниско
диференциран плоскоклетъчен карцином.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 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:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

лв.

1. Румен Георгиев Маринков на 44 години в размер на 900 /деветстотин/

2. Ружа Генодиева Стоименова на 57 години в размер на 900
/деветстотин/ лв.
3. Силвия Кирилова Иванова на 30 години в размер на 500 /петстотин/
лв.
4. Валери Василев Манов на 30 години в размер на 500 /петстотин/ лв.
5. Любен Андонов Георгиев на 69 години в размер на 250 /двеста и
петдесет/ лв.
6. Вергил Сотиров Михалков на 83 години в размер на 200 /двеста/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2018 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 .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/21.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 718
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Ползване на дървесина от общински горски територии през 2018 год.
на база утвърден годишен план.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-38/15.02.2018 г., с която докладва, че с Решение № 625/30.11.2017 г. на
Общински съвет-Кюстендил е приет годишен план за ползване на дървесина от
гори собственост на Община Кюстендил през 2018 г., изготвен по категории
дървесина и видове сечи. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти-ползването на дървесина се осъществява по един от двата начина:
- чрез продажба на стояща дървесина на корен
- чрез добив и продажба на добита дървесина от склад, като начините за
ползване на дървесината се определят с решение на общинския съвет.
За добив от общинските горски територии през 2018год. са комплектовани
26 468 м3 лежаща маса, от които 24 381 м3 иглолистна и 2 087 м3 широколистна.
От комплектованите количества дървесина от ЛФ 2017год. и проведените
през годината процедури за продажба на стояща дървесина на корен неотсечени
са 8 158м3 лежаща маса, от които 7 501м3 иглолистна и 657м3 широколистна
дървесина. Съгласно разпоредбите на чл. 45, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредба №8 от
05.08.2011 г. за сечите в горите, количествата са включени в годишният план за
2018 г.
През 2018 г. за продажба на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с
явно наддаване, ще бъдат предложени 16 880 м3 иглолистна дървесина, като
приоритетно ще се провеждат процедури за спешно усвояване на дървесина,
повредена от природни бедствия, каламитети и други форсмажорни
обстоятелства.
Началните продажни цени по сортименти в зависимост от насажденията са
приетите с Решение №383/25.07.2013 г. и Решение №483/29.05.2014 г. изменени с
Решение №707/29.05.2014 г. на ОбС-Кюстендил ценоразписи за продажба на
стояща дървесина на корен и за продажба на стояща дървесина на корен от
съхнещи иглолистни култури.
При промяна в пазарните условия или в нормативната уредба, ще бъде
предлагана на Общински съвет, актуализация на началните цени за продажба на
стояща дървесина на корен.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от Закона за горите и в изпълнение на чл. 41, ал.
1, чл. 42, ал. 1, т. 1, ал. 3, чл. 43 от Наредбата за управление на общинските горски
територии, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т.1, чл. 50, ал. 4,от Наредбата за условията и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 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.Да бъдат предоставени 16 880 м3 иглолистна дървесина от ЛФ 2018год.
за продажба на стояща дървесина на корен чрез публичен търг с явно
наддаване, като с приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на
дървесина, повредена от природни бедствия, каламитети и други
форсмажорни обстоятелства.
2.Началните продажни цени по сортименти в зависимост от
насажденията са утвърдените с Решение № 383/25.07.2013год. и Решение №
483/29.10.2013год. и изменени с Решение № 707/29.05.2014год. ценоразписи за
продажба на стояща дървесина на корен и за продажба на стояща дървесина
на корен от съхнещи иглолистни култури.
3.При промяна в пазарните условия или в нормативната уредба
общински съвет ще извърши актуализация на началните цени за продажба
на стояща дървесина на корен.

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-38/15.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

„
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РЕШЕНИЕ
№ 719
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Изменение на Решение № 635/30.11.2017 год. от Протокол №
27/30.11.2017 год. на Общински съвет – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-28/09.02.2018 г., с която докладва, че с Решение № 635/30.11.2017 год. от
Протокол № 27/30.11.2017 год., Общински съвет - Кюстендил едал съгласиеда
бъдат предоставени за безвъзмездно управлениеза срок от 5 (пет) години на
Агенция за Социално подпомагане– гр.София, за нуждите на Дирекция
„Социално подпомагане” – гр. Кюстендил, помещения находящи се напартерен
етаж от жилищна сграда, разположена в Поземлен имот с идентификатор
41112.500.224, с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.”Ракла” № 3, в което е
допусната техническа грешка, относно идентификатора на имота.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл. 5, ал. 2 и 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.Дава съгласие да бъде предоставеноза безвъзмездно управлениеза
срок от 5 (пет) години на Агенция за Социално подпомагане – гр. София, за
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кюстендил, помещения
находящи се на партерен етаж от жилищна сграда, разположена в Поземлен
имот с идентификатор № 41112.504.147.2.20, с административен адрес: гр.
Кюстендил, ул. ”Ракла” № 3, ет. 1, съгласно АПОС № 4802/01.02.2018 г.
2.Консумативите за ток, вода и отопление са за сметка на Агенция за
Социално подпомагане – гр. София.
3.Задължава Кмета на Община Кюстендил да сключи договор с Агенция
за Социално подпомагане – гр. София.
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
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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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-28/09.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 720
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост /ул. „Цар Освободител” № 2, гр. Кюстендил/
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-49/16.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила
докладна записка с вх. № 67-01-25/15.02.2018 година от Иванка Янкова –
директор на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон ” – гр. Кюстендил, с която е
поискала Общински съвет Кюстендил да даде съгласие за отдаване под наем на
част от имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І, кв.127, с
идентификатор 41112.504.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул.Цар Освободител №2, за поставяне
на павилион за продажба на закуски върху открит терен с площ от 65,00 кв.м.
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. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 26, ал. 5, във връзка с чл. 27 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 10, ал. 1
и чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване
на преместваеми обекти на територията на Община Кюстендил по чл. 56, ал. 2 от
ЗУТ 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. Дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – публична
общинска собственост, с площ от 65,00 м2, представляващ УПИ І, кв. 127, с
идентификатор 41112.504.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 2, за
поставяне на павилион за продажба на закуски, за срок от 5 години, чрез
провеждане на публичен търг с тайно наддаване, при начална тръжна цена
3,70лв/м2, съгласно Приложение №1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Ръководителят на учебното заведение да проведе тръжната
процедура.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-49/16.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 721
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот
находящ се в с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил – частна общинска собственост,
предвиден за продажба по реда на Закона за общинската собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-39/15.02.2018 г., с която докладва, че с акт за частна общинска собственост №
3337/07.01.2014 год. е актуван недвижим имот, представляващ:
1. Незастроен, урегулиран поземлен имот VІІ - 5, кв.1 по ПУП на с.
Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 855.00 (осемстотин петдесет и
пет) кв. метра.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим имот,
е възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител, с цел –
продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителския доклад за имота е изготвен, като са използвани два метода за
оценка, а именно:
Метод на сравнителната стойност
Метод на капитализирания доход
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена величина
между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
1. Незастроен, урегулиран поземлен имот VІІ - 5, кв.1 по ПУП на с.
Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 855.00 (осемстотин петдесет и
пет) кв. метра - 4130 лева.
Съгласно чл.46, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество са дадени положителни становища от
Дирекция”ФСДБ”, Дирекция”Правни дейности” и Главния архитект на 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, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 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. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и
утвърждава пазарна оценка и начална тръжна цена на недвижим имот –
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.
частна общинска собственост, актуван с АОС № 3337/07.01.2014 год. както
следва:
- Незастроен, урегулиран поземлен имот VІІ - 5, кв.1 по ПУП на с.
Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 855.00 (осемстотин петдесет и
пет) кв. метра-- данъчна оценка 1785.20 лева, пазарна оценка 4130.00 лева, без
ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба на
недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно наддаване, при
спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-39/15.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 722
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот
находящ се в гр. Кюстендил, ул. ”Цар Освободител” № 64 – частна общинска
собственост, предвиден за продажба по реда на Закона за общинската собственост
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-41/15.02.2018 г., с която докладва, че с Акт за частна общинска собственост №
2618/18.07.2012 год. е актуван недвижим имот, представляващ:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.922.8.17
по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ
23.00 (двадесет и три) кв. метра; Предназначение на самостоятелния обект: Гараж
в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в
сградата: На същия етаж: 41112.503.922.8.16, 41112.503.922.8.18; Под обекта: няма;
Над обекта: 41112.503.922.8.1, съгласно схема № 3146 / 16.07.2012 г.на
самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и
кадастър - гр. Кюстендил. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.922. Адрес на имота:
гр.Кюстендил, ул.Цар Освободител” № 64
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим
имот, е възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител, с
цел – продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителският доклад за имота е изготвен, като са използвани два
метода за оценка, а именно:
Метод на възстановителната стойност
Метод на капитализирания доход
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена
величина между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.922.8.17 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ
23.00 (двадесет и три) кв. метра; Предназначение на самостоятелния обект: Гараж
в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в
сградата: На същия етаж: 41112.503.922.8.16, 41112.503.922.8.18; Под обекта: няма;
Над обекта: 41112.503.922.8.1, съгласно схема № 3146 / 16.07.2012 г.на
самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и
кадастър - гр. Кюстендил. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.922. Адрес на имота:
гр.Кюстендил, ул.Цар Освободител” № 64 -9450 лева.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 70, ал. 2 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 и т. 12 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. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и
утвърждава пазарна оценка и начална тръжна цена на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АОС № 2618/18.07.2012 год. както
следва:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.922.8.17 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ
23.00 (двадесет и три) кв. метра; Предназначение на самостоятелния обект:
Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти
в сградата: На същия етаж: 41112.503.922.8.16, 41112.503.922.8.18; Под обекта:
няма; Над обекта: 41112.503.922.8.1, съгласно схема № 3146 / 16.07.2012 г.на
самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография
и кадастър - гр. Кюстендил. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.922. Адрес на
имота: гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 64 -данъчна оценка 6633.70
лева, пазарна оценка 9450.00 лева, без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба на
недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно наддаване, при
спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
3.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма
разпореждане с общинска собственост за 2018 год. с описания в т.1 имот.

за

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 – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-41/15.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 723
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот
находящ се в с. Цървендол, общ. Кюстендил – частна общинска собственост, предвиден
за продажба по реда на Закона за общинската собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-50/19.02.2018 г., с която докладва, че с акт за частна общинска собственост №
1322/26.09.2007 год. е актуван недвижим имот, представляващ:
1. Застроен, поземлен имот № 000087 с площ от 0.515 дка.Сграда на един
етаж, със застроена площ от 55.00 кв.метра, масивна с дървен гредоред,
построена 1970 год. Начин на трайно ползване: Др.селищна територия, при
граници и съседи на имота:от север-имот № 003007, от изток – имот№ 003006, от
запад-000089 и от юг- имот № 000051. Адрес на поземления имот: с.Цървендол,
общ.Кюстендил.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим имот,
беше възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител, с цел –
продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителския доклад за имота е изготвен, като са използвани два метода
за оценка, а именно:
Метод на възстановителната стойност
Метод на ликвидационната стойност
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена величина
между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
1. Застроен, поземлен имот № 000087 с площ от 0.515 дка.Сграда на един
етаж, със застроена площ от 55.00 кв.метра, масивна с дървен гредоред,
построена 1970 год. Начин на трайно ползване: Др.селищна територия, при
граници и съседи на имота:от север-имот № 003007, от изток – имот№ 003006, от
запад-000089 и от юг- имот № 000051. Адрес на поземления имот: с.Цървендол,
общ.Кюстендил - 3500 лева.
Съгласно чл.46, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество са дадени положителни становища от
Дирекция”ФСДБ”, Дирекция”Правни дейности” и Главния архитект на 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, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и
утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АОС № 1322/26.09.2007 год. както
следва:
1. 1. Застроен, поземлен имот № 000087 с площ от 0.515 дка. Сграда на
един етаж, със застроена площ от 55.00 кв.метра, масивна с дървен гредоред,
построена 1970 год. Начин на трайно ползване: Др.селищна територия, при
граници и съседи на имота:от север-имот № 003007, от изток – имот№ 003006,
от запад-000089 и от юг- имот № 000051. Адрес на поземления имот:
с.Цървендол, общ.Кюстендил, данъчна оценка 1521.50 лева, пазарна оценка
3500.00 лева, без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба на
недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно наддаване, при
спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-50/19.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 724
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост, чрез
ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ, кв. 25, по плана на с. Гърляно, общ.
Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-40/15.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
заявление с вх. № 94-00-3838/19.10.2017 г. от Петър Красимиров Захариев, жител
на гр.София, ж.к.”Младост” 4, бл.443, вх. Д, ет.1, ап.1, с което е заявил, че иска
ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ, с площ 1026 кв.метра, в кв.25 по плана
на с.Гърляно, общ.Кюстендил.
Съгласно нотариален акт № 53, том ІІ, дело № 212/2017 год. на КРС е
видно, че заявителя е собственик на поземлен имот № 252, с площ 512.00
кв.метра, в кв. 25 по плана на с.Гърляно, община Кюстендил, за който заедно с
поземлен имот № 153 с площ 496.00 кв. метра и имот от улица с о.т. 76-78 с площ
18.00 кв. метра – частна общинска собственост е отреден УПИ VІІ - 153, кв. 25 по
плана на с. Гърляно, общ. Кюстендил, целия с площ 1026.00 кв. метра.
За поземлен имот № 153, в кв. 25 по плана на с. Гърляно, общ. Кюстендил е
съставен АЧОС № 4805/01.02.2018 год.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният
оценител е изготвил пазарна оценка за частта от имота, общинска собственост в
размер на
4 090,00 лв. (четири хиляди и деветдесет лева) без ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 3 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2,
ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и
т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарна оценка на поземлен имот № 153 представляващ:
частна общинска собственост с площ 514.00 кв.м., за който заедно с поземлен
имот № 252, с площ 512.00 кв.м., е отреден УПИ - VІІ, в кв. 25, по плана на
с.Гърляно, община Кюстендил, утвърден със Заповед № 2889/24.12.1986 г., в
размер на 4090,00 лв. (четири хиляди и деветдесет лева) без ДДС.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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2. Дава съгласие на Петър Красимиров Захариев да закупи описания в
точка първа поземлен имот, за сумата от 4090,00 лв. (четири хиляди и
деветдесет лева) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и сключи
договор.
4.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма
разпореждане с общинска собственост за 2018 год., с описания в т.1 имот.

за

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-40/15.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 725
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разпореждане с имот УПИ VІ - 32, в кв. 2 по плана на с. Вратца, общ.
Кюстендил - частна общинска собственост, при учредено право на строеж.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-54/20.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
заявление с № ОС18/23.01.2018 г. от Павел Йорданов Тасев, с адрес:
гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 51, бл.13, ап.24, с което е поискал
придобиване на собственост, върху урегулиран поземлен имот, находящ се в кв.
2, УПИ VІ, пл.сн. № 32, по плана на с. Вратца, с площ 7 2 3 кв.м. (седемстотин
двадесет и три квадратни метра), при граници и съседи на имота: улица с о.т. 45, УПИ VІІ - 32; УПИ ХV – 32 и УПИ V – 32, всички в кв.2 по плана на с. Вратца,
общ.Кюстендил.
За имотът, собственост на Община Кюстендил е съставен АЧОС №
4807/06.02.2018 год.
Съгласно нотариален акт № 76, том І, дело № 70/2016 год. на КРС и скица
№ 54/30.01.2018 год., в имота има построена двуетажна масивна жилищна сграда
до етап „груб строеж”. От Удостоверение за законност с изх.№ УТ44/22.01.2018
год. е видно, че жилищната сграда е изградена в съответствие с утвърден проект
№ 12/26.02.1988 год.,Разрешение за строеж № 293/30.05.1988 год. и Протокол №
8/06.07.1988 год. за определяне на строителна линия и ниво на за стоеж
„Жилищна сграда”.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният
оценител е изготвил пазарна оценка за имота, общинска собственост в размер на
2330,00 лв. (две хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.
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 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл.
62 и чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество 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. Утвърждава пазарната оценка за имот представлява щ У ПИ VІ,
пл.сн.№ 32 – общински, в кв. 2, с площ от 723 кв.м., по действащия
регулационен план на с. Вратца, общ. Кюстендил, при граници и съседи на
имота: улица с о.т. 4-5, УПИ VІІ - 32; УПИ ХV – 32 и УПИ V – 32, всички в кв.2
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
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по плана на с. Вратца, общ.Кюстендил в размер на
триста и тридесет лева) без ДДС.

2330,00 лв. (две хиляди

2. Дава съгласие на Павел Йорданов Тасев да закупи застроен
урегулиран поземлен имот УПИ VІ, пл.сн. № 32, в кв.2 по действащия
регулационен план на с. Вратца, общ. Кюстендил, целия с площ от 723 кв.м,
чрез продажба на собствеността на Община Кюстендил, съгласно АЧОС №
4807/06.02.2018 год., за сумата от 2330,00 лв. (две хиляди триста и тридесет лева)
без ДДС, на собственика на законно построена жилищна сграда в поземления
имот, съгласно нотариален акт № 76, том І, дело № 70/2016 год. на КРС.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да 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 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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-54/20.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 726
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, който се
придава към УПИ ІІ - 120, в кв. 79, по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-55/20.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
заявление с вх. № 94-00-353/24.01.2018 г. от Григор Атанасов Григоров, жител на
с.Драговищица, общ.Кюстендил, ул.”Атанас Достин” № 21, с което е заявил, че
иска да закупи поземлен имот частна общинска собственост с площ 34.00 кв.м.,
актуван с АЧОС № 4808/06.02.2018 год., който се придава към УПИ ІІ – 120, кв.79,
целия с площ 869.00 кв.м., по кадастралния и регулационен план на
с.Драговищица, общ.Кюстендил,
Съгласно нотариален акт № 130, том ІІІ, дело № 437/2017 год. на КРС и
скица № 55/30.01.2018 год., е видно, че заявителя е собственик на УПИ ІІ – 120,
кв. 79 по кадастралния и регулационен план на с. Драговищица, общ.
Кюстендил.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният
оценител е изготвил пазарна оценка за имота, общинска собственост в размер на
170,00 лв. (сто и седемдесет лева) без ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 3 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2, ал.
3 и ал. 4, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и
т. 12 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: поземлен
имот частна общинска собственост с площ 34.00 кв.м., който се придава към
УПИ ІІ – 120, кв.79, целия с площ 869.00 кв.м., по кадастралния и
регулационен план на с.Драговищица, общ.Кюстендил, в размер на 170,00 лв.
(сто и седемдесет лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Григор Атанасов Григоров, да закупи описания в
точка първа поземлен имот, за сумата от 170,00 лв. (сто и седемдесет лева) без
ДДС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и сключи
договор.
4.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма
разпореждане с общинска собственост за 2018 год., с описания в т.1 имот.

за

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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-55/20.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 727
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
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. на ОбС - гр. Кюстендил, за жилище находящо се в гр.
Кюстендил, ж.к. „Запад” бл. 107, ет. 3, ап. 8.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-33/14.02.2018 г., с която докладва, че с Протокол №6/20.11.2017 г. Комисия,
назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община
Кюстендил, е взела следното решение:
Седефка Тодорова Генова да бъде настанена в общинско жилище, находящо
се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад” бл.107, ет.3, ап.8, след като същото бъде извадено
от списъка „Резервни жилища” и бъде включено в списъка „Жилища за отдаване
под наем”, поради идването на реда ѝ в Картотеката на граждани за настаняване
под наем в общински жилища за 2017 г.
Седефка Генова е настанена в горепосоченото жилище със Заповед №РД-001160/03.11.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил, поради здравословни и
социални проблеми и има сключен Договор №Д-00-771/06.11.2015 г. за отдаване
под наем на общински жилищен имот за срок от две години. Г-жа Генова
същевременно е картотекирана като нуждаеща се от общинско жилище с
Протокол №5/23.11.2010 г. на Комисия, назначена със Заповед №402/22.04.2008
г., изменена със Заповеди №984/08.09.2008 г. и №РД-00-52/16.01.2009 г. на Кмета
на Община Кюстендил, в IV група, I и III подгрупа на тричленните семейства и e
в Картотеката на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2017
г. под №2 на тричленните семейства.
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/ и
Протокол № 6/20.11.2017 г. на Комисия по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ,
назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2017 г. на Кмета на Община
Кюстендил, 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:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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Изважда от списъка „Резервни жилища” жилището, находящо се в гр.
Кюстендил, ж.к „Запад” бл. 107, ет. 3, ап. 8 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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-33/14.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 728
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Искане на съгласие за разрешение за изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на
УПИ VIII - 4722 и УПИ II – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 217, по
действащия регулационен план на гр. Кюстендил и за сключване на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-43/15.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e постъпило
Заявление с вх.№ УТ 53/10.01.2018 година от Тони Димитров Георгиев с искане
да му бъде разрешено изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план- план за регулация ИПУП - ПР в обхвата на УПИ II – „За
комплексно жилищно строителство” и УПИ VIII - 4722 в кв. 217 по плана на гр.
Кюстендил и за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
ЗУТ.
Общинската администрация предварително е разгледала представените
със заявление вх. № УТ 53/10.01.2018 г. документи.
Възложители на проекта са собствениците на УПИ VIII - 4722 в кв. 217 по
плана на гр. Кюстендил, Тони Димитров Георгиев и Красимир Димитров
Георгиев, съгласно представените н.акт № 170, том III, дело 923/1991 г., и н.акт №
20, том I, дело 190/1961 г. Представени са задание по чл. 125 от Закон за
устройство на територията (ЗУТ) и скица - предложение за изработване на
проект за ИПУП-ПР в посочения по-горе обхват.
По местоположение УПИ VIII - 4722 в кв. 217 по плана на гр. Кюстендил
отговаря на ПИ 41112.504.1602 от одобрената кадастрална карта и кадастрални
регистри на гр. Кюстендил.
Съгласно скица № 15-629859-22.12.2016 г. издадена от СГКК – гр.
Кюстендил, УПИ VIII - 4722 в кв. 217 по плана на гр. Кюстендил е с площ 504 кв.
м.
Съгласно действащият план за регулация на гр. Кюстендил, в посочения
обхват, одобрен със Заповед № 1345/26.05.1965 г., УПИ VIII - 4722 в кв. 217, от
североизток граничи с УПИ II – „За комплексно жилищно строителство”, кв. 217
- общинска частна собственост, а от югоизток, югозапад и северозапад с улици –
публична общинска собственост, като улица с о.т. 506 – о.т. 507 и улица тупик с
о.т. 506А – о.т. 507А са приложени съгласно плана. Улица тупик в кв. 217 на гр.
Кюстендил не е изпълнена съгласно предвижданията на плана, като основното
застрояване в урегулираните поземлени имоти от двете и страни е реализирано.
От представените задание и скица – предложение е видно, че се предлага
привеждане на североизточната и северозападната регулационните граници на
УПИ VIII - 4722 в кв. 217 по плана на гр. Кюстендил, в съответствие с границите
на ПИ 41112.504.1602 от КККР на гр. Кюстендил, като с това изменение от УПИ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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VIII - 4722 в кв. 217 се отнемат 18 кв. м., които се придават към УПИ II – „За
комплексно жилищно строителство”, кв. 217, а от УПИ II – „За комплексно
жилищно строителство”, кв. 217 се отнемат 18 кв. м. и се придават към УПИ VIII 4722 в кв. 217.
Предвид това, че с исканото изменение се засягат имоти - общинска
собственост е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което
да даде съгласие, Кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителя да
възложи за своя сметка изработването на проект за ИПУП - ПР в обхвата на
УПИ VIII – 4722 и УПИ II – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 217 по
плана на гр. 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. 134, ал. 2, т. 2, т. 6 от Закон за устройство на
територията и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията, 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:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши
изработването за сметка на заявителя, на проект за ИПУП - ПР за УПИ VIII 4722 и УПИ II – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 217 по плана
на гр. Кюстендил, за привеждане на североизточната и северозападната
регулационни граници на УПИ VIII - 4722 в кв. 217, към имотните граници
на ПИ 41112.504.1602 по КККР на гр. Кюстендил, като се засягат границите на
УПИ VIII - 4722 в кв. 217 с УПИ II – „За комплексно жилищно строителство”
и улица-тупик в кв. 217.
2. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да сключи
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с поисканото
изменение.
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 подходящи места в
съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на
общината и в един местен вестник.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.
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Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по силата
на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-43/15.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
30-то заседание на 28 февруари 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 729
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с № 41112.84.37 местност „Саманли
баир”, землището на гр. Кюстендил от Кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-34/14.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Заявление с вх. № УТ 1772/24.01.2018 г. от Ралица Венкова Александрова, за
разрешение изработването на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.84.37, местност „Саманли баир”,
землището на гр. Кюстендил от КККР за промяна на предназначението на
територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за ниско етажна
жилищна сграда, с цел осъществяване инвестиционните намерения на
възложителя.
Общинската администрация предварително е разгледала представената
със заявление с вх. № УТ 1772/24.01.2018 г. документация.
Собственик на ПИ 41112.84.37, местност „Саманли баир”, землището на гр.
Кюстендил от КККР, съгласно представеният нотариален акт № 153, том I, рег.
№ 2378, нот. дело № 127 от 2015 г. е заявителя Ралица Венкова Александрова.
Съгласно скица № 15-30810-18.01.2018 г., издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър (СГКК) – гр. Кюстендил, ПИ 41112.84.37, местност
„Саманли баир”, землището на гр. Кюстендил от КККР е с площ 1.111 дка., с
начин на трайно ползване Ливада и трайно предназначение на територията Земеделска. Категорията на земята при неполивни условия е шеста.
Проектното предложение за ПУП-ПЗ предвижда промяна на
предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска”
– жилищно строителство.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на проект
за ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона
за ниско строителство (Жм):
•
•
•

Начин на застрояване – свободно (е)
максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
плътност на застрояване – от 20% до 60%
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•
•

озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – от 0,5 до 1,2

Със Заявлението е представено задание за проектиране и ПУП – план за
застрояване – предварителен проект, документ за собственост, скица № 15-3081018.01.2018 г., издадена от СГКК - Кюстендил, Писмо № 94-00-628 (3)/28.09.2017 г.
от РИОСВ – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план –
план за зострояване на ПИ 41112.84.37, местност „Саманли баир”, землището на
гр. Кюстендил от КККР е допустимо, съгласно предвижданията на одобрения
проект за нов Общ устройствен план на Община Кюстендил, тъй като имотът е
шеста категория при неполивни условия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ
и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение,
с което да разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ
41112.84.37, местност „Саманли баир”, землището на гр. Кюстендил от КККР, тъй
като имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 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 жилищно
строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г.
за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена
устройствена зона (Пп):
• Начин на застрояване – свободно (е)
• максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
• плътност на застрояване – от 20% 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) – от 0,5 до 1,2
в обхвата на ПИ 41112.84.37, местност „Саманли баир”, землището на гр.
Кюстендил от КККР и одобрява заданието за проектиране.
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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 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, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-34/14.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 730
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираната
територия – ПИ 29386.76.163 местност „Влахов дол” в землището на с. Жиленци, с
ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти (ПНИ).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-35/14.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Заявление с вх. № УТ 140/30.01.2018 г. от Александър Георгиев Спасов, за
разрешение изработването на подробен устройствен план - план за застрояване
(ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ 76.163, местност „Влахов дол” в
землището на с. Жиленци, община Кюстендил от ПНИ, за промяна на
предназначението на територията от „земеделска” в „неземеделска” – за вилно
строителство, с цел осъществяване инвестиционните намерения на възложителя
- изграждане на вилна сграда.
Общинската администрация предварително е разгледала представената
със заявление с вх. № УТ 140/30.01.2018 г документация.
Собственик на ПИ 76.163, местност „Влахов дол” в землището на с.
Жиленци, община Кюстендил от ПНИ, съгласно представения нот. акт № 160,
том I, рег. № 3018, дело № 144 от 2017 год. е заявителя Александър Георгиев
Спасов.
Съгласно скица № 76163/15.01.2018 г., издадена от Община Кюстендил,
ПИ 76.163, местност „Влахов дол” в землището на с. Жиленци, община
Кюстендил от ПНИ е с площ 600 кв.м., попада в територия „Селско стопанство” с
начин на трайно ползване Параграф 4.
Проектното предложение за ПУП-ПЗ предвижда промяна на
предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” –
за вилно строителство.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на проект
за ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ), със следните устройствени показатели и
характеристики отговарящи на устройствена зона вилна зона (Ов)”:
• Начин на застрояване – свободно (е)
• максимална височина – 1–2 до 7 м.
• плътност на застрояване – до 40%
• озеленена площ – минимум 50%, като половината от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8
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Със Заявлението е представено задание за проектиране и предварителен
ПУП-ПЗ за ПИ 76.163, местност „Влахов дол” в землището на с. Жиленци,
община Кюстендил от ПНИ, документ за собственост, скица № 76163/15.01.2018
г., издадена от Община Кюстендил, Писмо № 94-00-16(2)/26.01.2018 г. от
Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план –
план за зострояване на ПИ 76.163, местност „Влахов дол” в землището на с.
Жиленци, община Кюстендил от ПНИ, е допустимо, съгласно предвижданията
на одобрения проект за нов Общ устройствен план на Община Кюстендил, тъй
като имотът е пета категория.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ
и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003 г. за
ПНУОВТУЗ.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение,
с което да разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ 76.163,
местност „Влахов дол” в землището на с. Жиленци, община Кюстендил от ПНИ,
тъй като имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 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 жилищно
строителство и съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г.
за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени показатели и характеристики
отговарящи на устройствена зона вилна зона (Ов)”:
•
•
•
•
•

Начин на застрояване – свободно (е)
максимална височина – 1–2 до 7 м.
плътност на застрояване – до 40%
озеленена площ – минимум 50%, като половината от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8

в обхвата на ПИ 76.163, местност „Влахов дол” в землището на с.
Жиленци, община Кюстендил от ПНИ и одобрява заданието за проектиране.
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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 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, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 61-00-35/14.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 731
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на новообразуван поземлен имот с № 028035, част от
имот № 028007 местност „Адата”, землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил от
Картата на възстановената собственост (КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-36/14.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Заявление с вх. № УТ 183/06.02.2018 г. от Здравчо Драганов Десподов, за
разрешение изработването на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуван ПИ 028035, част от имот №
028007 местност „Адата”, землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил от КВС за
промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в
„неземеделска” – за жилищно застрояване, с цел осъществяване
инвестиционните намерения на възложителя.
Общинската администрация предварително е разгледала представената
със заявление с вх. № УТ 183/06.02.2018 г. документация.
Собственик на ПИ 028035, местност „Адата”, землището на с. Слокощица,
общ. Кюстендил от КВС, съгласно представеният нотариален акт № 79, том III,
рег. № 6222, нот. дело № 440 от 2014 г. е заявителя Здравчо Драганов Десподов.
Съгласно скица проект № К21853/12.02.2018 г., издадена от Общинска
служба по земеделие – гр. Кюстендил, ПИ 028035, местност „Адата”, землището
на с. Слокощица, общ. Кюстендил от КВС е с площ 1.020 дка., с начин на трайно
ползване Полска култура. Категорията на земята при неполивни условия е
шеста.
Достъпа до имота се осъществява през имот № 028005, по КВС на с.
Слокощица, също собственост на възложителя, съгласно представения
нотариален акт № 140, том III, рег. № 3718, дело № 504 от 2014 г.
Проектното предложение за ПУП-ПЗ предвижда промяна на
предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска”
– за жилищно застрояване.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на проект
за ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на устройствена зона
за ниско строителство (Жм):
• Начин на застрояване – свободно (е)
• максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
• плътност на застрояване – до 40%
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•
•

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

Със Заявлението е представено задание за проектиране и скица предложение, документи за собственост, скица - проект № К21853/12.02.2018 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Кюстендил, Писмо № 94-00-472
(1)/26.07.2017 г. от РИОСВ – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план –
план за зострояване на ПИ 028035, местност „Адата”, землището на с.
Слокощица, общ. Кюстендил от КВС е допустимо, съгласно предвижданията на
одобрения Общ устройствен план на Община Кюстендил, тъй като имотът е
шеста категория при неполивни условия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и
е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение,
с което да разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ 028035,
местност „Адата”, землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил от КВС, тъй
като имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 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 жилищно
строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г.
за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена
устройствена зона (Пп):
• Начин на застрояване – свободно (е)
• максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
• плътност на застрояване – до 40%
• 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 028035, местност „Адата”, землището на с. Слокощица,
общ. Кюстендил от КВС и одобрява заданието за проектиране.
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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 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, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 61-00-36/14.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 732
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2018 г.
Протокол № 30
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираната
територия – ПИ 012096 местност „Почивало” в землището на с. Грамаждано, с
ЕКАТТЕ 17680, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост
(КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-37/14.02.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Заявление с вх. № УТ 2012/28.12.2017 г. от Димитър Климентов Терзийски, за
разрешение изработването на подробен устройствен план - план за застрояване
(ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ 012096, местност „Почивало” в
землището на с. Грамаждано, община Кюстендил от КВС, за промяна на
предназначението на територията от „земеделска” в „неземеделска” – за
жилищно строителство.
Общинската администрация предварително е разгледала представената
със заявление с вх. № УТ 2012/28.12.2017 г. документация.
Собственик на ПИ 012096, местност „Почивало” в землището на с.
Грамаждано, община Кюстендил от КВС, съгласно представения нот. акт № 191,
том II, рег. № 4382, дело № 241 от 11.12.2017 год. е заявителя Димитър Климентов
Терзийски.
Съгласно скица № К00064/12.02.2018 г., издадена от Общинска служба по
земеделие - Кюстендил, ПИ 012096 местност „Почивало” в землището на с.
Грамаждано, община Кюстендил от КВС е с площ 1000 кв.м. и с начин на трайно
ползване Нива.
Проектното предложение за ПУП-ПЗ предвижда промяна на
предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” –
за жилищно строителство.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на проект
за ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (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
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•

интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2

Със Заявлението е представено задание за проектиране и ПУП – план за
застрояване - предварителен проект за ПИ 012096 местност „Почивало” в
землището на с. Грамаждано, община Кюстендил от КВС, документ за
собственост, скица № К00064/12.02.2018 г., издадена от Общинска служба по
земеделие - Кюстендил, Писмо № 94-00-849(1)/21.12.2017 г. от Регионалната
инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план –
план за зострояване на ПИ 012096 местност „Почивало” в землището на с.
Грамаждано, община Кюстендил от КВС, е допустимо, съгласно предвижданията
на одобрения проект за нов Общ устройствен план на Община Кюстендил, тъй
като имотът е осма категория при неполивни условия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ
и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003 г. за
ПНУОВТУЗ.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение,
с което да разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ 012096
местност „Почивало” в землището на с. Грамаждано, община Кюстендил от КВС,
тъй като имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 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 жилищно
строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г.
за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно производствена
устройствена зона (Пп):
• 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 012096 местност „Почивало” в землището на с.
Грамаждано, община Кюстендил от КВС и одобрява заданието за
проектиране.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и 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 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, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 61-00-37/14.02.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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