Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 480
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за поддържане и
използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в
квартали с комплексно застрояване.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 ал. 4 от Закона за управление на
етажната собственост и Приложение № 1 от наредба № 7 от 22.12.2003 г. на
МРРБ, във вр. с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване
на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, 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:
Приема Наредба за условията и реда за поддържане и използване
на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в
квартали с комплексно застрояване.
/ Проекта на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на
прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с
комплексно застрояване е приложен в 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, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от
Наредбата за нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на
интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредбата за условията и реда за поддържане и използване на

прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с
комплексно застрояване, влиза в сила от деня на приемането й.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 6100-104/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 481
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ, във
връзка с чл. 76, ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от
ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема предложеният Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. (Приета
с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г.
на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение
№414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г.
на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС –
Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп.
с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г.
на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС –
Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм.
и доп. с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС - Кюстендил), както следва:
§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се променя по следния начин:
„2. По време на официални празници и празници, организирани от
община Кюстендил за продажба на ден – 3,00 лв.
2. В т.3 текста „схема за разполагане на съоръжения“ се заменя със
„схема за поставяне на преместваеми обекти“;
3. В т. 4 „схема за разполагане на съоръжения“ се заменя със „схема
за поставяне на преместваеми обекти“.
§ 2. В Раздел IV „Такси за технически услуги“ чл. 47, ал. 1, т. 8 се
правят следните допълнения и изменения:
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1. Буква „в“ се променя по следния начин:
„в) разрешение за строеж за преустройство, основен ремонт,
реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
съществуващи сгради и постройки – 0,30 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко
от 20 лв. и не повече от 5 000 лв.“;
2. В б. „ж“ след думите „разрешение за строеж за съоръжения“ се
добавя текста „и елементи на техническата инфраструктура с
изключение на тези по буква „е“.
§ 3. В Раздел V „Такси за административни услуги“, чл. 49, ал. 1, т. 11
се променя по следния начин:
„11.1. За обработка на документи на лица, получили българско
гражданство с Указ на Президента на Република България – 100.00 лв.
За първоначална адресна регистрация на същите лица – 5.00 лв.
а) обикновена услуга за седем работни дни – 100 лв.
б) бърза услуга за три работни дни – 200 лв.“
11.2. За обработка на документи на чужди граждани с разрешено
постоянно пребиваване в Република България – 100.00 лв. За
първоначална адресна регистрация на същите лица – 5.00 лв.
б ) бърза услуга за три работни дни – 150 лв.
в ) експресна услуга за един работен ден – 200 лв.“
§ 4. В Приложение № 11 към чл. 60, ал.4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Отменят се и се заличават: т. 3.2, т. 4, т.5.1, т.5.2., т. 5.2.1, т. 5.2.2., т. 9,
т. 9.1., т. 9.2, т. 9.3, т. 10.1., т.10.2, т.23, т. 24 и т.25.
2. В т. 1, след думата заснемане, се добавя „дигитализиране”;
3. В т. 3 думата „кинокамера” се заменя с думите „цифрова камера”;
4. В т. 5.1.2. числото 0,50 се променя на 0,30;
5. В т. 8 текста „Заснемане от БНТ и други телевизии” се променя на
„Заснемане на рекламни видеофилми и видеоклипове”;
6. В текста на т. 10 се изменя както следва:
„Ползване на движими културни ценности от фонда на музея за
проектиране и изработка на етикети, печати, монограми, сувенири и
други (с рекламна и търговска цел) – на експонат - 50.00 – 300.00 лв.”;
7. Създава се нова т. 11а с текст:
„Извършване
на
експертна
оценка
(идентификация)
на
художествени творби, които не са движима културна ценност – 5.00 лв.
на един обект”;
8. Създава се нова т. 11б с текст:
„Изготвяне на справки за недвижими културни ценности
(археологически и други) – 8.00 лв. на един обект”;
9. Създава се нова т. 11в с текст:
„Издаване на служебни бележки и удостоверения за статута на
недвижими културни ценности” – 5.00 лв.”;
10. В точки 12.1. , 12. 2 и 12. 3 числата „50”, „50-1500’ и „50-200” се
заменят с думата „по договор”;
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11. В т. 18 след думата „специалисти“ се добавя думата „- на
експонат”;
12. В т. 20.3 текста „- на ден на кв. м.” се променя на „на час на кв.м.”
и числото 1,00 се променя на 3,00;
13. Създава се нова т.20.4. с текст
„ Ползване на открити площи в музея за сватбени тържества – 50.00
лв.“
14. Създава се нова т.21.7. с текст
„Входна такса за музейна работилница – 2.00 лв.”;
15. В т. 22.3 числото 25,00 се променя на 40,00 ;
16. В т. 22.4 числото 40,00 се променя на 80,00;
17. В т. 28 думите „паметници на културата” се променят на
„движими културни ценности”.
§ 5. В приложение № 12 към чл. 60, ал. 5 в цени на услуги,
предоставяни от общинските отдели и общинските предприятия, се
правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова т.33 със следния текст:
„33. Цени на услуги, ползвани от частни съдебни изпълнители при
образувани изпълнителни дела, чрез електронен достъп до портала за
е-услуги за местни данъци и такси:”
33.1. Справка за приети декларации - цена 1 лв.
33.2. Справка от електронно досие на физически и юридически лица
– цена 2 лв.
33.3. Справка за наличие и липса на задължения на ДЗЛ – цена 0.50
лв.
Забележка: Услугите чрез електронен достъп до портала за е-услуги
за местни данъци и такси, могат да се ползват след предплатен
абонамент на предварително заявен от съдебния изпълнител брой
справки.”
§ 6. В Приложение № 13 към чл. 60, ал.6 и чл. 62, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 буква „б“ се променя по следния начин:
„б) за преустройство, основен ремонт, реконструкция, делба,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи
сгради и постройки“.
2. Към текста по т. 3 буква „д“ се добавя текста „и елементи на
техническата инфраструктура с изключение на тези по т. 3, буква
„г“;
3. Текста в т. 8 става „Оценка за съответствие на инвестиционния
проект с основните изисквания към строежите от ОбЕСУТ (по чл.
142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ)”
4. Текста в т. 16 става „Произнасяне на ОбЕСУТ по друго искане на
възложител“
5. За т.17.1 се променя цената на услугата на 110 лв.
6. За т. 17.2 се променя цената на услугата на 200 лв.
7. Текста на т.23 се променя по следния начин:
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„23. Одобряване на план за безопасност и здраве“ с цена 15.00 лв.
8. Създава се нова т.35 „Одобряване и съгласуване на допълнително
копие от определените в чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от
инвестиционен проект“ с цена 15.00 лв.
9. Създава се нова т. 36 „Одобряване на план за управление на
строителните отпадъци“ с цена 15.00 лв.”

/Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
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.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил, влиза в сила в 7 – дневен срок от приемането й.
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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 6100-117/19.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 482
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Кюстендил” на Кирил Кадийски.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 22 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската, във
връзка с т. 4 от раздел ІІ на Статута за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Кюстендил”, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град
Кюстендил” Кирил Крумов Кадийски.
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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 6100-102/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
№ 483
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Отмяна на Решение №471, прието на заседание на Общински
съвет-Кюстендил (ОбС), проведено на 19.04.2017 г., Протокол №20, във връзка
със Заповед № РД-30-126/ 03.05.2017 г. на Областен управител на Област
Кюстендил.
На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2,
във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 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:
ОТМЕНЯ Решение № 471, прието на заседание на Общински
съвет-Кюстендил, проведено на 19.04.2017 г., Протокол №20.

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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 6100-113/17.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
№ 484
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на
Община Кюстендил за 2017 г. с неразделна част от нея Общинска програма на
мерки за закрила на деца с изявени дарби.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на
детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 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:
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 год. в
Община Кюстендил и като неразделна част от нея Общинска програма
на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за
2017 год.
/Програмата за закрила на детето за 2017 г. и Общинската програма на
мерки за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2017 г. са
приложени 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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
00-108/16.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 485
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Приемане на Отчет на дейностите, свързани с развитието на
туризма през 2016 година и проект на Програма за развитие на туризма в
Община Кюстендил през 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за
туризма, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за дейностите, свързани с развитието на туризма
през 2016 г.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община
Кюстендил през 2017 година съгласно приложения проект.
/Програмата за развитите на туризма в Община Кюстендил през 2017 г.
е приложена 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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 6100-98/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 486
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Приемане на решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на
Люси Светославов Траянов и Бисерка Светославова Траянова.
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. 92 от Кодекса за социално осигуряване, във вр.
с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 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:
Предлага на Министъра на труда и социалната политика,
съгласувано с Министъра на финансите, да внесе предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на
чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на:
1. Люси Светославов Траянов с ЕГН 0542ХХХХХ, живущ в гр.
Кюстендил, ул. ”Самодивски” №54;
2. Бисерка Светославова Траянова с ЕГН 0746ХХХХХ, живуща в гр.
Кюстендил, ул. ”Самодивски” №54.

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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
00-107/16.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 487
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници на един километър пробег и броя таксиметровите
автомобили, работещи на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Закона за
автомобилните превози, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 13 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. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници по
тарифи, както следва:
 дневна тарифа – 0.35 лв. на километър пробег
 нощна тарифа – 0.40 лв. на километър пробег
2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници по
тарифи, както следва:
 дневна тарифа – 0.70 лв. на километър пробег
 нощна тарифа – 0.80 лв. на километър пробег
3. Определя максимален брой таксиметрови автомобили, работещи
на територията на Община Кюстендил - 250.

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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
00-109/17.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
№ 488
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21

Лозно.

Относно: Молба за финансово подпомагане на ФК "Ботев-Лозно" - с.

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 съгласието си Община Кюстендил да предостави на
Футболен клуб „Ботев-Лозно” финансова помощ в размер на 1200
/хиляда и двеста/ лева за закупуване на спортно-технически пособия и
екипи.
Средствата да бъдат изплатени еднократно от бюджета на Община
Кюстендил за 2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 6100-105/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 489
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 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:
1. Цветанка Драганова Митова на 58 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Стефан Шишманов Борисов на 61 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
3. Мартин Кирилов Пеянски на 25 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
4. Първан Иванов Александров на 35 години в размер на 100 /сто/
лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Кюстендил
за 2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 9300-102/18.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 490
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Приемане на решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на дялове – собственост на Община Кюстендил, от търговско
дружество по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
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. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал.2, т. 1 и ал. 4 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите 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:
I.

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на
ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на 209 броя дялове –
собственост на Община Кюстендил, представляващи 100 % от
капитала на „ДДД-КЮСТЕНДИЛ“ ЕООД, ЕИК 109055472, със
седалище и адрес на управление обл.Кюстендил, общ.Кюстендил,
гр.Кюстендил 2500, ул.“Кокиче“ № 6.

II.

ПРИЕМА правния анализ и приватизационната оценка на
описаното в т.I /първа/ от настоящето решение търговско
дружество;
ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за продажбата на описаните в т.I
/първа/ от настоящето решение дялове в размер общо на 60 697
лева /шестдесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева/ и
стъпка на наддаване - 3 000 лева /три хиляди лева/;
ОПРЕДЕЛЯ депозит за участие в търга в размер на 6 097.70 лева
/шест хиляди и деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки / и
краен срок за внасянето му – 20-я /двадесетия/ ден от датата на
обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“, чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

III.

IV.

V.

Тръжна документация за участие в търга да се закупува в Дирекция
„Икономически дейности“ срещу документ за платена такса / цена
в размер на 50 /петдесет/ лева, внесена в касата на Община
Кюстендил или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644, код за вид
плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17.00 часа на 15-

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.
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21-то заседание на 25 май 2017 г.
я/петнадесетия / ден от датата на обнародването на настоящето
решение в „Държавен вестник“;
VI.

Предложения за участие в търга да се подават в запечатан
непрозрачен плик с надписано наименование на обекта и името на
участника в срок до 17.00 часа на 20-я /двадесетия/ ден от датата на
обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“ в
административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил,
пл. Велбъжд“ №1, Дирекция „Икономически дейности“;

VII.

Търгът да се проведе от 14.00 часа на 21-я /двадесет и първия/ ден
от датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен
вестник” в заседателната зала на административната сграда на
Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, етаж –
втори;

VIII.

В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на
имота, при същите условия на настоящето решение, но със следните
срокове:

-

Срок за закупуване на тръжна документация - до 17.00 часа на 50
/петдесетия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение
в „Държавен вестник“;

-

Срок за подаване на предложения - до 17.00 часа на 55-я /петдесет
и петия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в
„Държавен вестник“;

-

Провеждане на търга - 14.00 часа на 56 –я /петдесет и шестия/ ден
от датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен
вестник“;

IX.

Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15.00
часа до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след
закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в
Дирекция „Икономически дейности“;

X.

Достигнатата на публичния търг цена не подлежи на облагане с
ДДС съгласно чл.46,ал.1, т.5 ЗДДС; Когато последния ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срока изтича в следващия след
него присъствен ден;

XI.

Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на
договор като част от нея;

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
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XII.

Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва:
1. Михаела Крумова. – Председател
2. Ангел Ангелов – член;
3.Таня Атанасова – член, юрист;
4. Илиян Фусков – член;
5. Десислава Алайкова – член, юрист
и
Резервни членове:
1. Капка Йорданова
2. Йордан Тасев

XIII.

В срок от 3 работни дни след провеждането на търга тръжната
комисия да представи на Кмета на Община Кюстендил протокола
от търга.

XIV.

Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.

XV.

Възлага на Кмета на Община Кюстендил да сключи договор за
покупко-продажба със спечелилия търга.

След влизане на решението в сила, същото подлежи на обнародване
в "Държавен вестник" и публикуване най-малко в два централни
ежедневника.
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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-111/17.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 491
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим
имот – земеделска земя - частна общинска собственост, предвиден за продажба
по реда на Закона за общинската собственост/с. Пиперков чифлик, общ.
Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията 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:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и утвърждава пазарна оценка и начална тръжна цена на
недвижимия имот – земеделска земя – частна общинска собственост,
както следва:
Земеделски имот № 017015, находящ се в местността
“Изворо”, землището на с. Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил,
ЕКАТТЕ 56378, с площ 2.000 дка. Начин на трайно ползване: Нива.
Категория на земята при неполивни условия - ІV (четвърта), в размер
на 2 070.00 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.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
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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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-103/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 492
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка за недвижим
имот – частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на Закона
за общинската собственост /ул. „Тимок” № 1,3, гр. Кюстендил/
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. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на Община Кюстендил, 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 пазарната оценка и начална тръжна цена на
недвижимия имот – частна общинска собственост, представляващ:
Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.1869 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен
директор на АГКК. Последно изменение със Заповед № КД-14-10-131/
25.05.2011 г. на Началник на СГКК - Кюстендил, с площ 281.00 (двеста
осемдесет и един) кв. метра; с административен адрес: гр.Кюстендил,
ул.”Тимок” № 1,3; Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m).
Стар идентификатор: 41112.503.548; 41112.503.549. Номер по предходен
план: квартал 343, парцел ІV, данъчна оценка – 5627,00 лв., пазарна
оценка - 34 650,00 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 за
разпореждане с общинска собственост за 2017 год., с описания в т.1
имот.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-112/17.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
№ 493
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно:
собственост.

Отдаване под наем на помещения – публична общинска

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 и ал.
8 от Закона за общинската собственост и чл. 19, 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 взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване по реда и условията на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на Община Кюстендил за срок от 5 /пет/
години на помещения – публична общинска собственост, както следва:
1. Помещение за магазин /номер14/ за продажба на хранителни
стоки, находящо в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес:
гр. Кюстендил, площад „Първи май”, състоящо се от 14,10 кв.м.
търговска площ и 26,40 кв.м. складова площ, с начална тръжна
цена 7,40 лв./кв.м. на месец, без ДДС.
2. Помещение за магазин /номер 15/ за продажба на промишлени
стоки, находящо в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес:
гр. Кюстендил, площад „Първи май”, състоящо се от 30,00 кв.м.
търговска площ и 13,00 кв.м. складова площ, с начална тръжна
цена 7,40 лв./кв.м. на месец, без ДДС.
3. Помещение за обществена тоалетна, находящо в гр. Кюстендил,
площад „Първи май”, състоящо се от 78,00 кв. м. площ, с начална
тръжна цена 86,95 лева на месец, без ДДС.
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 – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-106/16.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
№ 494
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Безвъзмездно предоставяне на иглолистна строителна
дървесина от общински горски територии за нуждите на ОП „Чистота”.
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. 112, ал. 1, т. 1, чл. 113 и чл. 114 от Закона за горите, чл.
3, ал. 1, чл. 4, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 11, ал. 1,
чл. 12 ал. 1, чл. 15 и чл. 16 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 ,
чл. 37, ал. 1, чл. 41, чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредбата за управление на
общинските горски територии 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. Да бъдат предоставени безвъзмездно на ОП ”Чистота” 30 куб. м
иглолистна строителна дървесина от общинските горски територии.
2. Да бъде проведена процедура открит конкурс за възлагане на
сечта, извоза и транспортирането на иглолистната дървесина до склад
посочен от възложителя при следните начални цени:
№
п

Наименование

о

Търговски
сортимент
по БДС

р
ед
1
2
Иглолистни
1
ЕДРА
1.
1.
Iа клас
1.
2
I клас
1.
3.
II клас
2
СРЕДНА

3

Начална
цена за сеч,
извоз и
Дървесе
транспортир
н вид
ане
до склад
4

Трупи
с диам.т.кр. над
бб;чб;дг
50см
л
с диам.т.кр. 30бб;чб;дг
49см
л
с диам.т.кр. 18бб;чб;дг
29см
л

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

лв./м3
5

25,98
25,98
25,98

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
2.
1.
III клас
2.
2.
ІV клас
2.
3
ІV и V клас
3
ДРЕБНА
3.
1.
VІ клас
3.
2.
VІ клас
3.
3.
VІ клас
4
ДЪРВА
4.
1.
ОЗП
4.
Технологична
2. дървесина
4.
Дърва за
3. горене

с
диам.т.кр.
бб;чб;дг
до17см
л
Греди, м.
бб;чб;дг
подпори
л
Техн.дървесина
бб;чб;дг
за целулоза
л

25,98
25,98
24,93

бб;чб;дг
Ритловици,

л

саръци, колове
Техн.дървесина
за целулоза

л

25,98
бб;чб;дг
25,98
бб;чб;дг

л

24,93
бб;чб;дг

ОЗП
Технологична
дървесина

л

25,98
бб;чб;дг

л

24,93
бб;чб;дг

Дърва за горене

л

24,01

3. Дървата за огрев да бъдат продадени на местното население,
съгласно утвърдения ценоразпис за продажба на дървесина на временен
склад.

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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-115/18.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 495
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Безвъзмездно предоставяне на 4 куб. м иглолистен среден
строителен материал от общински горски територии за нуждите на кметство
с.Търсино, общ.Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114 от Закона за горите,
в изпълнение на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1, ал. 3 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 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:
Да бъдат предоставени безвъзмездно от общинските горски
територии 4 куб.м иглолистна средна строителна дървесина за нуждите
на кметство с.Търсино.

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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-110/17.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 496
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №41112.34.61 в
землището на гр.Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв/дка за
срок от 10 години на имот №41112.34.61 в землището на гр.Кюстендил,
община Кюстендил, с начин на трайно ползване – нива, VІ категория,
находящ се в местността “Галевица“ с размер от 1.234 дка.
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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-100/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 497
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №41112.34.63 в
землището на гр.Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв/дка за
срок от 10 години на имот №41112.34.63 в землището на гр.Кюстендил,
община Кюстендил, с начин на трайно ползване – нива, VІ категория,
находящ се в местността “Галевица“ с размер от 1.294 дка.
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 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-101/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 498
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за въздушен
електропровод (ВЕП 20 Kv) на склад за взривни материали, намиращ се в ПИ
002060, местност „Синяво”, землище на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, общ.
Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка 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 на „АХЕЛОЙ ОПМ” ООД, да възложат за своя сметка
изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен
план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на въздушен електропровод 20
Kv на обект: „Склад за взривни материали”, намиращ се в ПИ 002060,
местност „Синяво”, землище на с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, общ.
Кюстендил от КВС, започващо от съществуващо ЖР (железорешетъчен
стълб) на съществуващ ВЕП 20кV в ПИ 030005 и преминаващо през ПИ
030431, ПИ 030090, ПИ 002128, ПИ 002158, ПИ 002096 до проектен
трафопост, намиращ се в имота на заявителя ПИ 002157 и одобрява
заданието за проектиране.
Проектът да се изработи в графичен и цифров вид върху
актуална извадка от КВС при спазване разпоредбите на действащата
нормативна уредба - ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за
енергетиката, Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти, Закона за опазване на околната среда и др.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-116/18.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 499
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.05.2017 г.
Протокол № 21
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с № 032252, местност
„Мичевица”, землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил
от Картата на възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка 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 „Полска култура” в „За
автокъща и гаражи”, и съобразен с изискванията на чл. 25 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 40% до 80%
озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5

в обхвата на ПИ 32252 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) и
одобрява заданието за проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
21-то заседание на 25 май 2017 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 25.05.2017 г., Протокол № 21/25.05.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-99/15.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 06. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 06. 2017 г.

