Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 405
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Създаване на Временна комисия за избор на Заместник-председател на
Общински съвет - Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. второ и
трето, чл. 24, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
1, предл. второ и трето, във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия от 5-има общински съветници за
провеждане на тайно гласуване за избор на Заместник-председател на
Общински съвет – Кюстендил, в състав:
Председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Мая Йорданова Шишкова
2. Стоян Кирилов Стоилов
3. Реонита Иванова Йораднова
4. Валери Райчов Янев
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, 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, 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 .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 93-00-176/09.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 406
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Избор на Заместник-председател на Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл.
24, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 и т. 25,
предл. второ и съгласно чл. 13, ал. 2, изр. второ от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и с оглед обявеното
решение от Времената комисия за избор на Заместник-председател на
Общински съвет - Кюстендил, въз основа на получените резултати от тайното
гласуване, обективирани в протокола на комисията, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира за Заместник-председател на Общински съвет – Кюстендил
Ангел Борисов Ангелов
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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 93-00-177/09.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 407
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил на 02.03.2017 г.
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 и чл. 5, ал. 5 и
ал. 6 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“
на Община Кюстендил да представлява Община Кюстендил на редовното
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, свикано за 02.03.2017
година от 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил, като гласува по въпросите, включени в дневния ред на събранието,
както следва:
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка първа от
дневния ред: Да се пристъпи към регистрация, чрез попълване на списък по
образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват трите им имена,
длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка втора от
дневния ред: 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,
Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема отчета за изпълнение на
бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2016 година;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка трета от
дневния ред: На основание чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл.38 от Закона
за счетоводството, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема годишен
финансов отчет /ГФО/ на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2016 година;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка четвърта
от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2016 година;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка пета от
дневния ред: На основание чл.198 в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 и
чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
бюджета на Асоциацията за 2017 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

Членове АВиККюстендил

Община
1 Кюстендил
2
3
4
5
6
7

Община Бобов дол
Община
Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

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

размер
вноски в лева
2017г.
20 083
лв.
3 000
лв.
1 727
лв.
956 лв.
947 лв.
934 лв.
210
лв.

„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка шеста от
дневния ред: На основание чл.5.5/а/ от Договора за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услуги между АВиК – Кюстендил и ВиКО – „Кюстендилска вода“ ЕООД,
Общото събрание съгласува План за опазване на околната среда и
Приложенията към него на ВиКО – „Кюстендилска вода“ ЕООД;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка седма от
дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси, Председателят на
Асоциация по ВиК – Кюстендил следва да приема 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-28/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 408
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
на община Кюстендил за периода 2018 г. – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2, във връзка с чл. 82, ал. 1 от ЗПФ и чл. 16, ал. 7 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, във връзка с разпоредбите на РМС № 37 от 19
януари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и Указания на Министъра на
финансите № БЮ-1 от 08 февруари 2017 г, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6
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. Одобрява тригодишната бюджетна прогноза за периода 2018-2020
г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на
община Кюстендил, съгласно Приложение № 1.
2. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по
него за периода 2018-2020 г. на община Кюстендил съгласно Приложение №
2.
3. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за периода 2018-2020 г. на община Кюстендил съгласно
Приложение № 3.
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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-43/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 409
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Коригиран Годишен план за ползване на дървесина от гори
собственост на Община Кюстендил през 2017година приет с Решение №
312/27.10.2016 г. на Общински съвет –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 чл. 7, ал. 6 от Наредба 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. 42, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за управление на общинските горски
територии, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 15,
ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското 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. Одобрява предложения Коригиран годишен план за ползване на
дървесина от гори собственост на Община Кюстендил за 2017год.
2. Актуализира приложение № 3 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 г., приета с решение № 394 /
26.01.2017г., и т.1.7. с одобрения по т.1 коригиран годишен план.

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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-26/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 410
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Приемане на Програма за управление и подобряване качеството на
атмосферния въздух в община Кюстендил – 2016 г. – 2020 г.
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. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и
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 Програма за управление и подобряване качеството на
атмосферния въздух в община Кюстендил - 2016 г. – 2020 г.
(Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в община
Кюстендил 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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-24/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 411
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2017
година в Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 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. 6 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. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност
за 2017 година в Община Кюстендил.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да сключи договори с
народните читалища на територията на Община Кюстендил, уреждащи
финансирането на читалищата със собствени приходи на Община
Кюстендил, условията за извършване на финансиране и реда за отчитане на
изразходваните от читалищата парични средства .
/Годишната програма на читалищната дейност през 2017 г. година в
Община Кюстендил e 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 .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-27/08.02.2017 г. и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 412
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 - 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост и чл. 18, ал. 2 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и съгласно изискванията за
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M90P001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”, и чл.
5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кюстендил по

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05М90Р001-2.007
“Развитие
на
социалното
предприемачество”,
приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси ”
2014-2020 г., с Договарящ орган Министерството на труда и социалната
политика.
2. Предоставя част от имот - публична общинска собственост –
помещения на сутеренния етаж на сграда с идентификатор 41112.503.1043.2
със застроена площ 759 кв.м., с адрес: гр. Кюстендил, ул. „П.Яворов“№4 и №6,
представляващи помещения с номера 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и
прилежащите им коридори от Архитектурната подложка на кота - 3,15 на
сградата, за извършване на ремонт и изпълнение на дейностите по проекта
със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта.
3. Община Кюстендил се задължава да запази функционирането на
социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента от
новоназначените представители на целевата група за период не по-малко от
6 месеца след приключване на проектните дейности.
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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-33/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 413
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на
жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Румен Испиридонов Динев на 62 години в размер на 1000 /хиляда/
лв.
2. Пенка Георгиева Методиева на 51 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
3. Алекс Гошов Лазаров на 19 години в размер на 500 /петстотин/ лв.
4. Антонина Георгиева Димитрова на 18 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
5. Иван Живков Иванов на 37 години в размер на 300 /триста/ лв.
6. Славка Георгиева Попова на 79 години в размер на 200 /двеста/ 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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 93-00-102/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 414
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Финансово подпомагане за издаването на брошура „Владимир
Димитров – Майстора – Картини от Рая”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде отпусната сума от 160.00 (сто и шестдесет) лева от
Общинския бюджет, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет” за издаването на брошура „Владимир Димитров –
Майстора – Картини от Рая” по случай 135- та годишнина от рождението на
Майстора.

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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-29/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 415
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Предоставяне на финансова помощ на Гълъбовъдно сдружение „Руен”
– гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017 г.
150.00 (сто и петдесет) лева на Гълъбовъдно сдружение „Руен”, гр. Кюстендил
за участие в традиционната изложба на гълъби и декоративни птици на 21
март 2017 г. в гр. Кюстендил.
Средствата да бъдат изплатени от параграф 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския 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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-45/15.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 416
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
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 /Местност „Требениците”, землището на с.
Раждавица, 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, чл. 31 и 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 недвижимия имот –
земеделска земя – частна общинска собственост, както следва:
- Земеделски имот №037359, находящ се в местността
“Требениците”, землището на с. Ръждавица, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 63536,
с площ 11,009 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при
неполивни условия - V (пета) в размер на 9620 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-22/03.02.2017 г.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 417
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Отдаване под аренда на пасища, мери и ливади - общинска
собственост за стопанската 2017/2018 година на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ.
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. 37и, ал. 3 и ал. 12 от ЗСПЗЗ, 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. Определя имотите с начин на трайно ползване мери, пасища и
ливади – общинска собственост за индивидуално ползване за стопанската
2017/2018 година, съгласно приложения списък по землища, предоставен от
Общинската служба по земеделие гр. Кюстендил с изключение на
отдадените под аренда имоти по сключени договори за аренда за
стопанските 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 години на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
2. Дава съгласие свободните и годни за земеделско ползване имоти с
начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост да
бъдат отдадени под аренда за стопанската 2017/2018 година по реда на чл.24 а,
ал.2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните
животни, по цена определена по пазарен механизъм, а именно за пасища,
мери и ливади – 7.00 лв/дка/година от ІІ до Х категории и минимален срок на
договорите за аренда от 5 стопански години.

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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-32/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 418
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Изменяне на Решение № 401, прието на заседание, проведено на
26.01.2017г. - Протокол № 17 на Общински съвет - Кюстендил за разрешаване
изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ, съгласно Скица –
предложение в обхвата на УПИ I - „За кооперативен пазар” и УПИ II - „За обществено
обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад”, гр. Кюстендил .
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 45, ал. 12 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 62, ал. 2 от АПК, 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. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 124а, ал. 1 от Закон за
устройство на територията, във връзка с чл. 131, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закон за
устройство на територията, чл. 135, ал. 5 от Закон за устройство на територията,
чл. 51 от ЗКИР и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 401, прието на заседание, проведено на 26.01.2017г. Протокол № 17 на Общински съвет - Кюстендил, поради допусната очевидна
техническа грешка, като във взетото решение по т.1 :
вместо:
Дава съгласие Кмета на общината да разреши изработването на
проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ, съгласно представената
Скица – предложение в обхвата на УПИ I - „За кооперативен пазар” и УПИ II
- „За обществено обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад”, гр. Кюстендил
с цел разделянето на УПИ I - „За кооперативен пазар” в кв.386 с площ 1477
кв.м. на два нови УПИ I с площ 848 кв.м. с конкретно предназначение „За
спорт и развлечение” и УПИ III - "За обществено обслужване" с площ 2 45
кв.м. и промяна на границите на УПИ II- „За обществено обслужване”, като
площта на новообразуваният УПИ II - "За обществено- обслужване" е 384
кв.м.
Устройствени показатели и характеристики на застрояване на
новообразуваните урегулирани имоти да бъдат в съответствие с допустимите
за жилищна устройствена зона, както следва:
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - за обществено обслужване
- максимална етажност/височина - 1-3/10м
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
- плътност на застрояване - от 40 до 80%
- минимална 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 0,5 до 1,2
да се чете:
Дава съгласие Кмета на общината да разреши изработването на
проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ, съгласно представената
Скица – предложение в обхвата на УПИ I - „За кооперативен пазар” и УПИ II
- „За обществено обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад”, гр. Кюстендил
с цел разделянето на УПИ I - „За кооперативен пазар” в кв.386 с площ 1281
кв.м. на два нови УПИ I с площ 848 кв.м. с конкретно предназначение „За
спорт и развлечение” и УПИ III - "За обществено обслужване" с площ 245
кв.м. и промяна на границите на УПИ II- „За обществено обслужване”, като
площта на новообразуваният УПИ II - "За обществено- обслужване" е 384
кв.м.
Устройствени показатели и характеристики на застрояване на
новообразуваните урегулирани имоти да бъдат в съответствие с допустимите
за жилищна устройствена зона, както следва:
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - за обществено обслужване
- максимална етажност/височина - 1-3/10м
- плътност на застрояване - от 40 до 80%
- минимална 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 0,5 до 1,2
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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-31/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 419
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Даване на съгласие за разрешаване изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ИПУП - ПР) за изменение
на уличната регулация откъм кв. 18 за улица с О.Т. 44 до О.Т. 37 между кв. 18 и кв. 361
от плана за регулация 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 § 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от преходните разпоредби на
Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2, във връзка с
чл. 124а, ал. 1 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:
Дава съгласие да бъде разрешено изработване на проект за
изменение на действащият подробен устройствен план - план за регулация
(ИПУП - ПР) за привеждане на уличната регулационна линия на кв. 18 към
улица с о.т. 44 - о.т. 37 към имотните граници на ПИ № 41112.503.417, от който
е образуван УПИ XIII – 1661; ПИ № 41112.503.418, от който е образуван УПИ
XII – 1666; ПИ № 41112.503.419, от който е образуван УПИ XI – 1667; ПИ №
41112.503.420, от който е образуван УПИ X – 1668; ПИ № 41112.503.421, от който
е образуван УПИ IX – 1669 и ПИ № 41112.503.408, от който е образуван УПИ
VIII – 1671.
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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-25/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 420
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Даване на съгласие за разрешаване изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП - ПР) за
изменение на уличната регулация откъм кв. 14 за улица с О.Т. 25 до О.Т. 38 от плана за
регулация 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 § 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от преходните разпоредби на
Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2, във връзка с
чл. 124а, ал. 1 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:
Дава съгласие да бъде разрешено изработване на проект за изменение
на действащият подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП ИПР) за изменение на уличната регулация за улица с о.т. 25 до о.т. 38 откъм
кв. 14, от плана за регулация на гр. Кюстендил и привеждане на улично
регулационната линия към югоизточните граници на имоти с
идентификатори 41112.503.279, от който е образуван УПИ VII - 663;
41112.503.280, от който е образуван УПИ VIII - 664; 41112.502.284 и 41112.502.285,
от които е образуван УПИ IX - 4900; 41112.503.2535, от който е образуван УПИ X
- 699 и 41112.503.4284, от който е образуван УПИ VI – „За обслужващи
дейности”.

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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-30/08.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 421
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Лозенски механи”,
землище 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 чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 и чл. 16а от
ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба
за част от местност „Лозенски механи”, землище гр. Кюстендил с граници в
съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016г. на Общински
съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от юг –
северна индустриална зона на град Кюстендил, от север – първокласен
републикански път (І-6) гр. София-ГКПП „Гюешево”, от изток – „Соволско
шосе” и от запад – земеделска територия от землището на Кюстендил) при
устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с
допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл.19 от Наредба
№7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и одобрява заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-36/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 422
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план
– план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата нфраструктура (ПУП-ПП) за изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на село Коняво, община 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 чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план –
план за застрояване в обхвата на ПИ 31.145, местност „Под брега”, земл. с.
Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил от КВС за изграждане на ПСОВ
на село Коняво, община Кюстендил и Подробен устройствен план –
парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура по трасе,
започващо от последната канализационна шахта / намираща се в западния
край на селото/ и преминаващо през ПИ 0.172 / републикански път
гр.Кюстендил - гр.Бобов дол/, ПИ 47.16 и ПИ 0.295 /полски път/ от КВС по
реда на действащата нормативна уредба и одобрява заданието за
проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-37/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 423
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на местност „Хисарлъка”,
землище 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 чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата
нормативна уредба за местност „Хисърлъка”, землище гр. Кюстендил с
граници в съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016г. на
Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община
Кюстендил (от север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил, от
изток – Вилна зона, съгласно предвиждането на ОУПОК и от запад – горска
територия от землището на град Кюстендил, като от посочения обхвата са
изключени поземлен имот с идентификатор 41112.525.18 – „За зоопарк” и
поземлен имот 41112.39.52 от кадастралната карта на град Кюстендил) при
устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с
допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” и за озеленени
територии (Оз) от Наредба №7/22.12.2003 г. и одобрява заданието за
проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-38/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 424
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на местност „Белия камък”,
землище град Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1. т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 и чл. 16а
от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда на
действащата нормативна уредба за част от местност „Белия камък”,
землище гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения, с Решение
№291 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план
на община Кюстендил (от юг – земеделска територия от землището на с.
Слокощица и землището на Кюстендил, от север – земеделска територия от
землището на град Кюстендил и гробищен парк, от изток – земеделска
територия от землището на с. Слокощица и от запад – земеделска
територия от землището на град Кюстендил и гробищен парк) при
устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с
допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба
№7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и одобрява заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-39/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 425
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Гърлянски черешарник”,
землище 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 чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 и чл. 16а от
ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба
за част от местност„Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил с
граници в съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016г. на
Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил
(Юг – северна индустриална зона на град Кюстендил и земеделска територия
от землището на Кюстендил, Север – първокласен републикански път (І-6)
гр. София-ГКПП „Гюешево” и земеделска територия от землището на
Кюстендил, Изток – земеделска територия от землището на Кюстендил и
Запад – „Соволско шосе”) при устройствени показатели и характеристики на
застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона
„Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява
заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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 – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
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
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-40/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 426
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 16.02.2017 г.
Протокол № 18
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на местност „Кандило”,
землище град Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16 и чл. 16а от
ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата
нормативна уредба за част от местност „Кандило”, землище гр. Кюстендил с
граници в съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016г. на
Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община
Кюстендил (от север – земеделска територия – част от местност „Кандило”,
землище гр. Кюстендил, от юг – „Гюешево шосе”, от изток – строителните
граници на град Кюстендил и от Запад – земеделска територия от
землището с. Грамаждано, общ. Кюстендил.) при устройствени показатели
и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна
устройствена зона „Жм” по чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони и одобрява заданието за проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
18-то заседание на 16 февруари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
16.02.2017 г., Протокол № 18/16.02.2017 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-41/14.02.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 22. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 22. 02. 2017 г.

