Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1026
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Приемане на Наредба за управление на горски територии- собственост на
Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0075/16.04.2019 г., с която докладва, че на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за
нормативните актове внасям за обсъждане и приемане от Общински съвет–
Кюстендил проект на нова Наредба за управление на горски територии- собственост на
Община Кюстендил.
Сега действащата Наредба за управление на общинските горски територии в
Община Кюстендил е приета с Решение № 75/30.08.2012 година на Общински съвет –
Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 1197/09.10.2015 година на Общински съвет –
Кюстендил.
За този период са настъпили значителни изменения в общественоикономическите условия и множество изменения в нормативната уредба на
национално ниво, въведени и с оглед прилагане на нормите на Европейската
общност, които налагат приемането на нова Наредба за управление на горските
територии – собственост на Община Кюстендил. Законът за горите е приет през 2011
година и до настоящият момент e многократно изменян и допълван /посл. изм. в ДВ,
бр. 17/2019 година/, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането му,
приложими по отношение на горските територии – общинска собственост, като:
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 (приета с ПМС №316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от
6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г.,
изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила
от 29.03.2019 г.), Наредба №8 за сечите в горите (издадена от министъра на земеделието
и храните и горите, обн., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011г., изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в
сила от 16.07.2013 г., бр. 72 от 18.09.2015 г., бр. 71 от 1.09.2017 г.), Наредба №1/30.01.2012
година за контрола и опазването на горските територии (издадена от министъра на
земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 11 от
7.02.2012 г., в сила от 7.02.2012 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., бр. 66 от 23.08.2016
г.) и др.
Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 8 от същия
закон и чл. 76, ал. 3 от АПК, разпоредбите на наредбата следва да съответстват на
нормативните актове от по-висока степен.
Настоящият проект на Наредба за управление на горски територии собственост на Община Кюстендил е разработен на основание чл. 26, ал. 2 от Закона
за нормативните актове и на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, чл. 21, ал. 2,
във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация. Проектът на наредба цели осъвременяване на нормативната уредба
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.
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в областта на управление на горските територии – собственост на Община
Кюстендил, съобразно приетите изменения в нормативните актове от по-висока
степен.
Нормите на предложения проект на наредба са прецизирани в съответствие с
посочената нормативна уредба от по-висока степен и настъпилите изменения в
обществено-икономическите условия. При изработване на проекта е акцентирано е
върху:
1. Устойчивото и природосъобразно управление на общинските горски
територии.
2. Разписан е редът за придобиване на собственост и разпореждането с горските
територии -собственост на общината; предоставянето им под наем и под
аренда, както и учредяването на ограничени вещни права върху поземлени
имоти в горски територии – общинска собственост.
3. Естественото възобновяване и залесяване с местни дървесни и храстови видове.
4. Редът, условията и начините за възлагане изпълнението на дейности в
общинските горските територии.
5. Редът и условията за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
6. Редът и условията за провеждането на сечи в горските територии – общинска
собственост.
7. Регламентира се защитата на горските територии, обхващаща мерки за
превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични
въздействия.
8. Регламентирани са правилата за достъпа до горските територии – общинска
собственост и строителството в тях.
9. Редът за опазване на горските територии – общинска собственост.
10. Регламентирани са правата, задълженията и отговорностите по прилагането на
административно наказателните разпоредби.
Проектът предвижда отмяна на Наредбата за управление на общинските
горски територии в Община Кюстендил, Област Кюстендил приета с Решение №
75/30.08.2012 година на Общински съвет – Кюстендил, изм. и доп. с Решение №
1197/09.10.2015 година на Общински съвет – Кюстендил и влизане в сила на новата
наредба от 01.05.2019 година.
Представеният проект на наредба няма да изисква допълнителни финансови
средства. Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови
средства в бюджета на Община Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
Очаква се проекта на Наредба за управление на горски територии - собственост
на Община Кюстендил да осигури устойчиво управление на общинските горски
територии, поддържане и подобряване състоянието им, опазването и увеличаване на
производството на дървесина и недървесни горски продукти.
Проектът на Наредба за управление на горски територии - собственост на
Община Кюстендил е изготвен в съответствие с европейското законодателство Европейската харта за местно самоуправление. При изготвяне на проекта са спазени
принципите
на
необходимост,
обоснованост,
предвидимост,
откритост,
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
На основание чл. 26, ал .2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на
Наредба за управление на горски територии - собственост на Община Кюстендил,
заедно с мотивите към нея са публикувани на интернет страницата на Община
Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.03.2019 г. В 30–дневния
срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не
са постъпили предложения и становища по изработения проект на наредба.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, във връзка с чл. 76, ал. 3, във
вр. чл. 79 и чл. 80 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. 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:

Приема Наредба за управление на горски територии - собственост на
Община Кюстендил, съгласно приложения проект.

/Проектът на Наредба за управление на горски територии- собственост 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, 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 на 01.05.2019г.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския
съвет, Наредба за управление на горски територии-собственост на Община Кюстендил влиза в сила на
01.05.2019г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-75/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 1027
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Приемане на Отчет на дейностите, свързани с развитието на туризма
през 2018 година и проект на Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през
2019 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0080/17.04.2019 г., с която докладва, че съгласно чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, кметът
на общината разработва Програма за развитието на туризма в съответствие с
държавната политика в областта на туризма, провеждана на територията на областта.
Програмата за развитие на туризма и отчета за изпълнението ù се обсъждат и
одобряват от Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на Община
Кюстендил, създаден на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за туризма. След
приемането им на заседание на Консултативен съвет по въпросите на туризма,
Програмата за развитие на туризма и отчета за изминалата година подлежат на
обсъждане и приемане от Общински съвет – Кюстендил.
На 16.04.2019 г. се проведе редовно заседание на Консултативен съвет по
въпросите на туризма, на което се обсъди и одобри Програмата за развитие на
туризма в Община Кюстендил през 2019 година и отчет на дейностите, свързани с
развитието на туризма за изминалата 2018 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. 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 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 на дейностите, свързани с развитието на туризма през 2018
г.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2019
година, съгласно приложения проект.

/Програмата за развитите на туризма в Община Кюстендил през 2019 г. е приложена
към Протокола/

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-80/17.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 1028
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община
Кюстендил за 2019 г. с неразделна част от нея Общинска програма на мерки за закрила на
деца с изявени дарби.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0068/12.04.2019 г., с която докладва, че в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето и във връзка с Писмо Вх. № 24-00-203/01.04.2019 г. по описа на
Община Кюстендил от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр.
Кюстендил, предлагам на вниманието Ви Общинска програма за закрила на детето за
2019 г. с неразделна част към нея Общинска програма на мерки за закрила на деца с
изявени дарби в Община Кюстендил.
Програмата е изготвена от Комисия за закрила на детето към Община
Кюстендил, сформирана на основание чл. 20а от Закона за закрила на детето, която
включва представители от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално
подпомагане” - гр. Кюстендил, Регионално управление на образованието - гр.
Кюстендил, Детска педагогическа стая към Районно управление на МВР - гр.
Кюстендил и представители на Районна здравна инспекция - гр. Кюстендил.
На основание чл. 12, ал. 1 и чл. 18 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби към Програмата са разработени и
мерки за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2019 г. от
Експертно – консултативна комисия. В нея са включени представители от Дирекция
„Култура, образование, младежки дейности и спорт”, Отдел „Култура и духовно
развитие”, юрисконсулт и старши счетоводител от Община Кюстендил, Отдел
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Кюстендил и
Обединен детски комплекс.
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 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, 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:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
Приема Общинска програма за Закрила на детето за 2019 г. в Община
Кюстендил и като неразделна част от нея Общинска програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2019 г.

/Програмата за закрила на детето за 2019 г. и Общинската програма на мерки за
закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2019 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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-68/12.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1029
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Кюстендил за 2020г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0069/12.04.2019 г., с която докладва, че в изпълнение на чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане е изготвен Годишен план за
развитие на социалните услуги за 2020 г. на Община Кюстендил, във връзка с
утвърдена от Общински съвет – Кюстендил Общинска стратегия за развитието на
социалните услуги (Решение № 871/30.10.2014 г.)
Планът е изготвен след направен анализ на ситуацията на потребностите от
социални услуги на територията на община Кюстендил, включени са общинските
проекти в социалната сфера – актуални в момента и планирани за изпълнение.
На основание чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане, Годишният план за развитие на социалните услуги за 2020
г. е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” - Кюстендил и е разгледан от
Обществения съвет за контрол върху дейностите по социално подпомагане в Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36 б, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Кюстендил за 2020 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Кюстендил 2014-2020 г.

/Годишнит план за развитие на социалните услуги на Община Кюстендил за 2020 г. 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-69/12.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1030
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Кюстендил – 2019 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0070/15.04.2019 г., с която докладва, че съгласно Закона за предучилищното и
училищното образование /ЗПУО/
на децата и учениците в системата на
предучилищното и училищното образование се предоставя обща и допълнителна
подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа,
психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.
Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.
Съгласно чл. 197, ал. 3 от ЗПУО за изпълнение на Общинската стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2018 –
2019 г. ежегодно до 30 април Общински съвет - Кюстендил приема Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Кюстендил по предложение на Кмета на Община Кюстендил след съгласуване с
Регионално управление на образованието - Кюстендил.
Настоящият проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Кюстендил – 2019 година е изготвен за
изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г., приета с Решение №709 по протокол
№30/28.02.2018 г. на Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Кюстендил – 2019 година.

/ Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Кюстендил – 2019 г. е приложен към Протокола/

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-70/15.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1031
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Приемане на Средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на
Община Кюстендил за периода 2020 г. – 2022 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0074/16.04.2019 г., с която докладва, че предоставената средносрочна бюджетна
прогноза на Община Кюстендил за периода 2020 - 2022 г. е разработена на основание
чл. 82 от Закона за публичните финанси, чл.16 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Кюстендил, Решение № 52 от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г., на база
дадените указания на МФ с писмо № БЮ-1 от 08.02.2019 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет
за периода 2020 - 2022 г. За база са използвани предвижданията в одобрената с на РМС
№ 195 от 11.04.2019 г. Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.,
публикувана на официалния сайт на Министерство на финансите. В приложения
доклад (Приложение 1) подробно са описани тенденциите и основните допускания
при разработването на Прогнозата.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16, ал. 7 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет, във връзка с указания на Министъра на финансите № БЮ-1 от
08 февруари 2019 г. и разпоредбите на РМС № 195 от 11 април 2019 г. за подготовката
и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с
бюджет за периода 2020-2022 г., чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г. на
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община
Кюстендил, съгласно Приложение № 2.
2. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за
периода 2020-2022г. на община Кюстендил съгласно Приложение № 3.
3. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за периода 2020-2022г. на община Кюстендил съгласно Приложение
№ 4.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-74/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 1032
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Приемане на доклади на читалищата на територията на Община
Кюстендил за 2018 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0082/18.04.2019 г., с която докладва, че съгласно чл. 26а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за
народните читалища, председателите на народните читалища на територията на
Община Кюстендил ежегодно в срок до 31 март представят пред кмета на общината и
общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
приетата от общинския съвет годишна програма и за изразходваните средства за
предходната година. Докладите на читалищата се обсъждат от общинския съвет на
първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните
читалища - вносители на докладите.
До 31.03.2019 година са представени доклади от всички читалища на
територията на Община Кюстендил, съдържащи финансови отчети и отчети за
дейността им за 2018 година в изпълнение на приетата с Решение №710/28.02.2018
година на Общински съвет – Кюстендил годишна програма за развитие на
читалищната дейност за 2018 година в 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, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, 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:
Приема докладите на читалищата на територията на Община Кюстендил за
2018 година, съдържащи финансови отчети за изразходваните средства от
общинския и държавен бюджет за 2018 година и отчети за читалищната дейност.

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
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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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-82/18.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1033
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Дейност и управление на Фонд за подкрепа на местни инициативи.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0079/16.04.2019 г., с която докладва, че с Решение № 714/ 28.02.2018 г. на Общински
съвет Кюстендил и със Заповед № РД - 00 - 489/ 08.05.2018 г. на Кмета на Община
Кюстендил е определена осемчленна Комисия, в която са включени четирима
представители на ОбС Кюстендил и четирима представители на общинска
администрация.
Съгласно чл. 12 и чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и
управлението на фонд за подкрепа на местни инициативи, членовете на Комисията
се избират с мандат от 1 /една/ година, като същите могат да бъдат преизбирани.
До настоящият момент, Комисията извърши техническа и финансова оценка и
класиране на местните инициативи, подадени за финансиране през 2018 г. и 2019 г.
по Схема за предоставяне на финансова помощ чрез Фонд за подкрепа на местни
инициативи, Приоритетна област: "Благоустрояване и озеленяване в община
Кюстендил". Комисията проследи и документира изпълнението на приоритетите на
програмата през 2018 г., като в резултат е изготвен годишен доклад до Кмета на
Община Кюстендил.
Дейността на Комисията по Заповед № РД – 00 – 489/ 08.05.2018 г. приключва
до 08.05.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 7, чл. 11 и чл. 12 и чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и
управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи и чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Преизбира следните представители от Общински съвет Кюстендил, които
да участват в дейността на Комисията по организиране и управление на Фонд за
подкрепа на местни инициативи:
1. Ангел Борисов Ангелов
2. Атанас Любомиров Гергинов
3. Владислав Руменов Паунов
4. Любомир Иванов Васев
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-79/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1034
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за
2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0073/16.04.2019 г., с която докладва, че предложените вътрешни компенсирани промени
са наложени главно от възникнала необходимост от промени по бюджета на
общината за 2019 г., както следва:
1.
В Поименния списък за капиталови разходи за 2019 г.:
1.1. С Докладна записка № 29-00-53 от 11.03.2019 г. директора на ДГ „Слънце“,
ул.“Цар Симеон I“ № 84 ни уведомява за възникнала авария на един от
съществуващите газови водогрейни котли, поддържащ битовата гореща вода (БГВ) на
детската градина. В машинното помещение на обекта са разположени три броя
газови, водогрейни котли, два, от които подават БГВ в сградата към всички детски
групи и кухненска част. След направен оглед е установено, че един от трите котли е
амортизиран от дългогодишна експлоатация и не може да бъде ремонтиран, за да
продължи да работи ефективно и безопасно. При тези условия на работа, не може да
се осигури нормално воподоподаване на БГВ за цялата сграда. За преодоляване на
възникналия проблем е необходимо да бъде доставен и монтиран водогреен бойлер с
две серпентини с обем 500 л., който да се присъедини към отоплителната система на
сградата. След проучване е установено, че за доставката и монтажа на бойлера са
необходими 4 100 лв. С цел осигуряване на нормално воподоподаване на БГВ за
цялата сграда на ДГ „Слънце“ е необходимо в Поименния списък за капиталови
разходи по бюджета на Община Кюстендил 2019 г. да бъде включен нов обект
„Доставка и монтаж на водогреен бойлер с две серпантини с обем 500 л.“ на стойност
4 100 лв., за сметка на намалението на предвидени средства за изработване на
инвестиционни проекти с източник за финансиране целевата субсидия за
капиталови разходи от 2019 г.
1.2. Постъпила е молба от Църковното настоятелство при Храм „Св.Успение
Богородично“ с. Нови чифлик с № 92-00-178/19.03.2019 г., относно необходимостта от
предоставяне на средствата за сметка на общинския бюджет за 2019 г., с което да се
даде възможност за довършване на ремонтните дейности на храма – изографисване
на иконостаса, довършване на камбанарията и други строително монтажни
дейности. Тъй като обекта се отчита като капиталов трансфер, той трябва да бъде
включен в поименния списък за капиталови разходи по бюджета на Община
Кюстендил за 2019 г., като източника на финансиране е собствени приходи и е
необходимо средствата да бъдат осигурени за сметка на намалението на други
разходи, финансирани със собствени приходи.
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1.3. С Решение № 1014, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил,
проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 43 е одобрено включването в Поименния
списък на капиталовите разходи на обект „Доизграждане на система за
видеонаблюдение на територията на гр.Кюстендил“ със сумата 33 000 лв. с източник
на финансиране средства от единен разходен стандарт от делегирани от държавата
дейности. В т.2 от Решението е допусната техническа грешка – вместо „средства от
единен разходен стандарт от делегирани от държавата дейности“ е изписано
„собствени приходи“, а в т.5, б.в. е изписан правилния източник на финансиране.
Необходимо е отстраняване на тази техническа грешка. При поставянето на камерите
е констатирано, че на някои места по технически причини не е възможно свързване с
Интернет, затова е необходимо за тези места да бъдат осигурени 7 броя фото-капани,
които използват мобилен Интернет. След проведено проучване на пазара е
установено, че са необходими 5 000 лв. Предлага се тези средства да бъдат осигурени
за сметка на издръжката на дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка“
в частта на делегирани от държавата дейности и включени като нов обект в
Поименния списък с капиталовите разходи по бюджета на общината за 2019 г.
2. Изпълнение на дейността на Фонд за подкрепа на местни инициативи при
община Кюстендил (Фонда). Съгласно чл.8 от Правилника за организацията,
дейността и управлението на фонд за подкрепа на местни инициативи, Общинския
съвет с т.1.6.5. от Решение № 979/31.01.2019г. за приемане на бюджета на Община
Кюстендил за 2019 г., прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил,
проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 41, определи за 2019 година средства в размер
на 30 000 лв. По обявената от Община Кюстендил през 2019 г. Схема за предоставяне
на финансова помощ по Приоритетна област: "Благоустрояване и озеленяване в
община Кюстендил" са подадени 25 (двадесет и пет) проектни предложения.
Оценителната комисия на Фонда е извършила Обобщена техническа и финансова
оценка на достигналите до финалния етап местни инициативи. В съответствие с чл.14
от Правилника за организацията, дейността и управлението на Фонда, с Протокол №
3/12.04.2019 г. Оценителната комисия предлага да бъдат финансирани общо 21
проектни предложения, като общият размер на необходимите средства е 41 985 лв.
Това налага с цел да се осигурят средства за всички одобрени проектни предложения,
определената определените средства да се увеличат с 11 985 лв. Предвид факта, че
първоначално планираните средства за заложени в дейност „Общинска
администрация“, то и увеличението се предлага да бъде за сметка на издръжката на
същата дейност.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
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1. От бюджета на община Кюстендил за 2019 г. да бъдат предоставени
3 000 лв. за довършване ремонта на храм „Св. Успение Богородично“ с. Нови
Чифлик, общ. Кюстендил.
2. В т.2 от Решение № 1014, прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 43, думите „собствени
приходи“ се заличават и на тяхно място се поставят думите „средства от единен
разходен стандарт от делегирани от държавата дейности“.
3. В т.1.6.5. от Решение № 979, прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 41, числото „30 000 лв.“ да се
замени с „41 985 лв.“, като средствата са за сметка издръжката на дейност
„Общинска администрация“.
4. Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2019 г. както следва:
4.1. Намалява размера на средствата по параграф § 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на общинския съвет“, дейност 122 „Общинска
администрация“ с 3 000 лв.
4.2. Увеличава размера на средствата по §55-03 „Капиталови трансфери за
организации с нестопанска цел“, дейност 759 „Др. дейности по културата“ с 3 000
лв.
4.3. Намалява размера на средствата за издръжка в дейност 282
„Отбранително-мобилизационна подготовка“ в частта на държавни дейности с
5 000 (пет хиляди) лева.
4.4. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по бюджета
на Община Кюстендил за 2019г. с 5 000 (пет хиляди) лева с източник на
финансиране средства от единен разходен стандарт от делегирани от държавата
дейности.
4.5. В поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4) се
правят следните изменения и допълнения:
а. в обекти, финансирани със собствени приходи се добавя следния обект:
Наименование на обекта
Капиталов трансфер за довършване на ремонта на Храм
„Св.Успение
Богородично“
с.
Нови чифлик
за
изографисване
на
иконостаса,
довършване
на
камбанарията и други строително монтажни дейности

Било

Става
0

3000

б. в обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от 2019
г.
Обект
Доставка и монтаж на водогреен бойлер с две серпантини
с обем 500 л. за ДГ „Слънце“, ул.“Цар Симеон I“ № 84
Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на
Община Кюстендил
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в. в обекти финансирани със средства от единен разходен стандарт от
делегирани от държавата дейности, се добавя следният нов обект:
Наименование на обекта
Доставка и монтаж на камери тип „фото-капан“ с мобилен
Интернет
за
доизграждане
на
система
за
видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил

Било

Става
0

5 000

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-73/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1035
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Предоставяне на финансова помощ на НЧ „Съгласие-2007“ с. Жабокрът,
общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0077/16.04.2019 г., с която докладва, че е постъпила докладна записка с входящ номер 7600-73/10.04.2019 г. от Милена Стоименова - председател на НЧ „Съгласие – 2007“ с.
Жабокрът общ. Кюстендил, за оказване на финансова помощ в размер на 250,00 лева,
необходима за награди и озвучаване на традиционен международен „Празник на
зелника и сладките изкушения“, който ще се проведе на 21.04 .2019 г.
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:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2019 г. 250,00
(двеста и петдесет) лева на НЧ „Съгласие – 2007“ с. Жабокрът, общ. Кюстендил за
награди и озвучаване на традиционен международен „Празник на зелника и
сладките изкушения“, който ще се проведе на 21.04 .2019 г.
Средствата да бъдат изплатени по §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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-77/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1036
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Финансова подкрепа на стойност 500 лв. на Румен Асенов Калфин – кмет
на с. Слокощица за издаване на книгата „Църквите „Св. Никола” и „Покоров Богородичен” в
с. Слокощица”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0085/24.04.2019 г., с която докладва, че на 19.04.2019 г. в Община Кюстендил е получено
писмо с Вх.№ 10-00-114/19.04.2019 г. от Румен Асенов Калфин – кмет на с. Слокощица
с искане за финансова помощ на стойност 500 лв. за издаване на книгата „Църквите
„Св. Никола” и „Покоров Богородичен” в с. Слокощица”, като след издаването на
тиража ще бъдат дарени 80 бр. печатни издания на 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 да бъде отпусната сумата от
500 /петстотин/ лева от
Общинския бюджет за 2019 г., по параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет” на Румен Асенов Калфин – кмет на с. Слокощица,
общ. Кюстендил, за издаване на книгата „Църквите „Св. Никола” и „Покоров
Богородичен” в с. Слокощица”.

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 на 01.05.2019г.
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 – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-85/24.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1037
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на
жители от Община Кюстендил.
Мотиви: Председателят на ПК по здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика към ОбС – Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 93-0072/18.04.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-1446/08.04.2019 г. от Василчо Александров Миленков
с адрес: ул. „Радослав Нотев“ № 6, с. Грамаждано, общ. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-1407/04.04.2019 г. от Радка Борисова Несторова с
адрес: ул. „Демокрация“ № 57, вх. А, ет. 2, ап. 3, гр. Кюстендил.
3. Заявление с вх. № 94-00-1239/25.03.2019 г. от Нина Любенова Стоименова с
адрес: ул. „Козлодуй“ № 24, гр. 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.
Василчо Александров Миленков на 68 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.;
2.
Радка Борисова Несторова на 73 години в размер на 500 /петстотин/ лв.;
3.
Нина Любенова Стоименова на 56 години в размер на 400
/четиристотин/ лв.;
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2019 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 93-00-72/18.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1038
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Изпълнение на проект „Равни възможности за малцинствата и
уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно
развитие”, Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-С01 и Договор №BG05M9OP001-2.0180031-2014BG05М2ОP001-C01 по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0071/16.04.2019 г., с която докладва, че от 22.03.2019 г. в Община Кюстендил стартира
изпълнението
на
Договор
№
BG05M9OP001-2.018-0031-С01
и
Договор
№BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по проект „Равни възможности за
малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и
подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
КОМПОНЕНТ 1, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж" 2014-2020.
Реализирането на настоящата процедура ще разшири и обемът,
многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в
общността на територията на община Кюстендил.
Общата цел на проекта е да допринесе за повишаването качеството на живот,
социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция
на най- маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни
мерки и прилагането на интегриран подход.
Община Кюстендил ще реализира проекта с помощта на партньори и по
двете оперативни програми. Всеки партньор е избран на база публична и прозрачна
процедура за избор.
С Решение № 789/31.05.2018 г. на ОбС-Кюстендил е дадено съгласие за
кандидатстване за изпълнение на настоящия проект и е одобрено Споразумение за
сътрудничество с избраните партньори.
По ОП РЧР ще бъде обзаведен, оборудван и разкрит „Център за развитие на
уязвими общности” в част от имот, публична общинска собственост – 2 бр. кабинети,
намиращи се на ІІ-ри етаж в сградата на Обединен детски комплекс с адрес: гр.
Кюстендил, ул. "Марин Дринов" № 7.
Към Центъра ще се формира мултидисциплинарен екип от 5 специалиста в
областта на трудовата заетост, психо-социалната подкрепа и здравната грижа, които
ще оказват практическа помощ по социално-личностни проблеми и психо-социални
потребности на хората от целевите групи в състав: Ръководител - 1 щ. бр., Психолог–1
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
щ. бр., Социален медиатор - 1 щ. бр., Трудов медиатор -1 щ. бр. и Медицински
специалист - 1 щ. бр.
Създаването на „Център за развитие на уязвими общности” ще допринесе за
разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от
уязвимите групи и/или техните семейства, чрез предоставяне на възможности за
връщането на реалния пазар на труда.
По проекта ще се проведе обучение за придобиване на 1-ва степен на
професионална квалификация. Обучените лица ще получат легитимно Свидетелство
за професионално обучение и на 40 бр. ще бъде осигурена трудова заетост за срок до
12 месеца при работодатели, партньори на Община Кюстендил.
Дейностите по ОП НОИР ще бъдат реализирани от Център за неформално
образование и културна дейност „Алос” - партньор на Община Кюстендил в ДГ
„Слънце” и ОУ „ Проф. Марин Динов”, гр. Кюстендил. Децата и техните семейства
ще имат възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за
реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в
детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в
образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и
приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.
Община Кюстендил ще изпълнява проекта със съдействието и подкрепата на
следните асоциирани партньори:
- Министерство на образованието и науката;
- Агенция за социално подпомагане;
- Агенция по заетостта;
- Регионална здравна инспекция – Кюстендил.
Общата стойност на проекта е 882 659.05 лв. от които:
- 499 999.23 лв. по ОП РЧР
- 382 659.82 лв. по ОП НОИР
Срок на изпълнение – от 22.03.2019 г. до 31.12.2020 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, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.
2 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и съгласно изпълнението на Договор №BG05M9OP001-2.0180031-С01 и Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 за реализация
на проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на
негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие” 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 създаване на иновативна социална услуга „Център за
развитие на уязвими общности” в гр. Кюстендил, с обща численост на персонала –
5 щ. бр. и с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов" № 7.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
2. Предоставя част от имот, публична общинска собственост – 2 бр.
помещения, намиращи се на ІІ-ри етаж, 1 бр. кабинет отляво и 1 бр. кабинет
отдясно на стълбището на сграда с индентификатор 41112.503.2239.2 - Обединен
детски комплекс с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов" № 7 за предоставяне
на интегрирани услуги от „Център за развитие на уязвими общности” за времето
на изпълнение на проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите
групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно
развитие”.

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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-71/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 1039
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово плащане по
проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на
негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0076/16.04.2019 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за финансиране и
изпълнение проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи –
преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”,
процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, Договор №
BG05M9OP001-2.018-0031-С01
и
Договор
№
BG05M9OP001-2.018-00312014BG05М2ОP001-C01 и подготовката на искания за авансово плащане е необходимо
Решение на Общински съвет Кюстендил за упълномощаване на Кмета на Община
Кюстендил – Петър Паунов, да издаде записи на заповед в общ размер на 176 531.81
лв., представляващи 20 % от общата стойност на проекта. Тъй като проекта се
финансира едновременно от две Оперативни програми – „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
искания за авансови плащания ще се предявят и към двете ОП. По ОП РЧР 2014-2020
ще се издаде запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на
99 999.85 лв. с поемател Министерство на труда и социалната политика. По ОП НОИР
2014-2020 записът на заповед ще е съответно за 76 531.96 лв. с поемател Изпълнителна
агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Общият размер на проекта е 882 659.05 лв. - 100% безвъзмездна финансова
помощ. По ОП РЧР 2014-2020 бюджета е 499 999.23 лв., а по ОП НОИР 2014-2020 –
382 659.82 лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 3.8.1 от Договора за безвъзмездна финансова
помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от името на
Община Кюстендил да издаде 2 бр. запис на заповед за обща сума в размер на
176 531.81 лв., по ОП РЧР 2014-2020 – 99 999,85 лв. и по ОП НОИР – 76 531.96 лв.,
представляващи 20 % от общата стойност на проекта с поематели Министерство
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.
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на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Договарящи органи по
Договор № BG05M9OP001-2.018-0031-С01 и Договор № BG05M9OP001-2.018-00312014BG05М2ОP001-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Равни
възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на
негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.
2. Дава съгласие при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, отпускане на временни безлихвени
заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по Договор № BG05M9OP001-2.018-0031-С01 и
Договор № BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 за безвъзмездна
финансова помощ по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите
групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно
развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-76/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1040
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово плащане по
проект Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014–2020, финансиран с Договор № BG16M1OP002-2.002-0002C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда” 2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0084/22.04.2019 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за финансиране и
изпълнение проект
BG16M1OP002-2.002-0002-C01 Изграждане на екологична
инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, по процедура чрез директно предоставяне
BG16M1OP002-2.002 „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови
отпадъци“, и подготовката на искане за авансово плащане в размер на 700 702,32 лв.
представляващо 10% от общата стойност на проекта, е необходимо Решение на
Общински съвет Кюстендил за упълномощаване на Кмета на Община Кюстендил –
Петър Паунов, да издаде запис на заповед с поемател Министерство на околната
среда и водите, с който да се обезпечи авансово плащане на одобрения проект.
Общата стойност на проекта е 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от
Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално
съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен
принос на Бенефициента/Партньорите; 1 915 138,18 лв. недопустими разходи.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 3, т. 3.1 от Договора за безвъзмездна финансова
помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов, от името на
Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер на 700 702,32 лв.,
представляващо 10% от общата стойност на проекта, с поемател Министерство на
околната среда и водите, Договарящ орган по Договор BG16M1OP002-2.002-0002C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект Изграждане на екологична
инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
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2. Дава съгласие при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, отпускане на временни безлихвени
заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по договор № BG16M1OP002-2.002-0002-C01 за
безвъзмездна финансова помощ по проект Изграждане на екологична
инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020.

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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-84/22.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 05. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 05. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
44-то заседание на 25 април 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1041
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44

Относно: Ползване на стояща дървесина на корен от физически лица за лични нужди
без право на продажба през отоплителен сезон 2019/2020г. от общинските гори.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0072/16.04.2019 г., с която докладва, че с Решение № 907/25.10.2018 г. на Общински
съвет-Кюстендил е приет годишен план за ползване на дървесина от гори собственост
на Община Кюстендил през 2019 год., изготвен по категории дървесина и видове
сечи, в който за задоволяване нуждите на местното население са включени 2045
плътни куб. метра лежаща маса, които са разпределени по следния начин:
- широколистни дърва за огрев - 603 м3,
- иглолистни дърва за огрев - 1342 м3,
- иглолистна строителна дървесина -100 м3, от която:
Едра
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3
3
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60
Иглолистната строителна дървесина и дървата за огрев ще бъдат разпределени
на база изготвени списъци на кметовете и кметските наместници по населени места,
съгласно изискванията на чл. 111, ал. 2, т. 2, ал. 3, ал. 4, т. 1 от Закона за горите.
С цел задоволяване нуждите на по-голям брой правоимащи лица
максималното количество, което физическо лице може да закупи, предлагаме да бъде
до 8 пространствени куб. метра широколистни дърва за огрев и до 10 пространствени
куб. метра иглолистни.
Предлагаме цената с ДДС на дървата за огрев и таксите за превозен билет и
позволително за закупуване на дървесина да бъде същата, както през 2018 г., а
именно:
- За 1 пространствен кубичен метър широколистни дърва за огрев -20,00 лв.;
- За 1 пространствен кубичен метър иглолистни дърва за огрев -10,00 лв.;
- За издаване на превозен билет такса от 1,50лв;
- За издаване на позволително за закупуване на дървесина - такса от 1,50 лв.;
Цената на иглолистната строителна дървесина по сортименти, която
физическо лице може да закупи на корен да бъде по Ценоразпис за продажба на
стояща дървесина на корен от съхнещи иглолистни култури, приет с Решение
№928/29.11.2018г., в сила от 01.01.2019г. на ОбС-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, в изпълнение на чл. 111, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за горите, чл. 46, т. 1,
чл. 71, ал. 1, т. 7, ал. 2, т. 1, ал. 7, ал. 8, ал. 9 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. 42, ал. 1,
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т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за управление на общинските горски територии в
Община Кюстнедил, 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 от общинските гори 2 045 пл. м3 дървесина, от
която 603 пл. м3 широколистна и 1 342 пл. м3 иглолистна дървесина за
задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев.
2. Определя общ лимит на иглолистната строителна дървесина в размер на
100 м3, разпределена по категории, както следва:
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3. Определя лимит за добив от общинските гори на дървата за огрев от едно
домакинство – до 8 пространствени кубически метра широколистни и до
10 пространствени кубически метра иглолистни.
4. Определя лимит за иглолистна строителната дървесина на едно
домакинство до 3 куб. метра.
5. Приема цени с ДДС на дървата за огрев, както следва:
20,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър широколистни дърва за
огрев;
10,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър иглолистни дърва за огрев;
6. При издаване на превозен билет и позволително за закупуване на
дървесина на правоимащите лица да се събира такса по 1,50 лв. с ДДС.
7. Продажните цени на иглолистната строителна дървесина по сортименти,
която физическо лице може да закупи на корен е по Ценоразпис за
продажба на стояща дървесина на корен от съхнещи иглолистни култури
приет с Решение № 928/29.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. на ОбСКюстендил.

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.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-72/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1042
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
находящ се в гр.Кюстендил, ул.”Патриарх Евтимий” №18, сутеренната част от сградата
на „Читалище Братство” и приемане на тръжните условия
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0078/16.04.2019 г., с която докладва, че сградата на Читалище „Братство”, с
административен адрес - гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18, е публична
общинска собственост (АОПС №2617/17.07.2012г.). Сутеренната част на сградата
състояща се от 310,00 м2 търговска площ и 163,00 м2 складова /помощна/ площ към
настоящия момент се ползва за дискотека, съгласно договор за наем №Д-00413/12.05.2014 г., чийто срок е 11.05.2019г. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал.7 от
Закона за общинската собственост отдаването под наем на части от имоти публична
общинска собственост е необходимо вземането на решение от Общински съвет – гр.
Кюстендил. В Община Кюстендил е постъпило заявление с № 26-00-459/12.04.19 г. от
Анета Милчева Серафимова управител на „В.И.М. – Мюзик” ЕООД, с приложена
пазарна оценка за направеното техническо-интериорно оборудване на обекта за
функционирането му като дискотека. Поради невъзможността техниката,
съоръженията и оборудването да бъдат демонтирани е отправила предложение
спечелилият търга да ги придобие при справедлива пазарна цена.
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. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, 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 и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – публична
общинска собственост за срок от 5 /пет/ години представляваща: сутеренната част
от сградата на „Читалище Братство”, състоящо се от 310,00 м2 търговска площ и
163,00м2 складова /помощна/ площ за дискотека, при начална тръжна цена 3,00
лв./м2 без ДДС на месец.
2.Приема предложените тръжни условия за провеждане на публичен търг
по реда и при условията на глава VIII от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-78/16.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1043
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Определяне на общите изисквания към оградите на територията на
община Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0063/09.04.2019 г., с която докладва, че в „Държавен вестник” брой 25 от 26.03.2019 г. бе
публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ЗИД на ЗУТ). По силата на § 6 от ЗИД на ЗУТ се променя компетентния
орган по чл. 48, ал. 2 от ЗУТ, като вместо Кмета на общината, Общинският съвет може
да определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и
други), съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на
първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните
особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и
нормативите към действащите подробни устройствени планове.
До влизане в сила на гореописаното изменение действаше определението на
Кмета на Община Кюстендил за общите изисквания към оградите, съгласно Заповед
№РД-00-1172/14.12.2016 г. и Заповед №РД-00-276/05.04.2017 г. на Кмета на Община
Кюстендил по предложение на Общински експертен съвет по устройство на
територията - Кюстендил (ОбЕСУТ) с Решение I-7 от Протокол № 25/09.11.2016 год. и
Решение № III-1 от Протокол №7/29.03.2017 год. Взетите решения на ОбЕСУТ са
приети след съгласувания и допитвания с експерти от Регионалните колегии на
Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, Камарата на строителите и Съюза на архитектите в България.
С оглед на практиката при прилагането на определението на Кмета на
Община Кюстендил по чл. 48, ал. 2 от ЗУТ в периода 2016 - 2019 г., Техническата
служба към общинската администрация-Кюстендил, счита определените изисквания
към оградите за целесъобразни, предвид което с настоящата докладна записка се
предлага потвърждаването им с Решение на Общински съвет на основание
действащата разпоредба на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ, като се добавя нова т. 8, касаеща
режима на временните огради.
В случаите по чл. 49 от ЗУТ лицата могат да изградят в застроени поземлени
имоти временна ограда, съобразена с изискванията по чл. 48, ал. 2 от ЗУТ. Последните
изисквания към оградите не съдържаха конкретно определение за временни огради и
за тях се прилагаше общия ред. Необходимо е да се специфицира вида и
местоположението на временните огради, както следва:
„8. Оградите по чл. 50, т. 1, буква „е“ от ЗУТ да се изграждат по имотни
граници, в съответствие с разпоредбата на чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ.“
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 2 във връзка
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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:
Определя следните общи изисквания към оградите на територията на община
Кюстендил:
1. За град Кюстендил по външната регулационна линия (уличната
регулационна линия):
Плътна част от 0.60 м. до 1.10 м., ажурна част до 2.20 м. За плътната част - зидария
или бетон с облицовки/екстериорни мазилки, а за ажурната част - мрежи,
декоративни пана или решетки. В зоната на кръстовищата - на разстояние 2.00 м. от
пресечната точка на улично-регулационните линии, плътна част до 0.60, ажурна до
2.20 м. С оглед постигане на архитектурно единство, новопостроените огради да
бъдат съобразени по вид и размери с тези на съседните урегулирани поземлени
имоти.
За град Кюстендил по вътрешните регулационни линии могат да бъдат
изградени плътни огради с височина до 2.20 м., изключение на частта на оградата от
външната линия на застрояване до уличната регулационна линия, където видът на
оградата трябва да е идентичен с този на оградата по външната регулационна линия
на УПИ.
2. За селата:
За общинската пътна мрежа в селата оградите да бъдат с плътна част до 1.10 м. зидария или бетон с облицовки/екстериорни мазилки, а за ажурната част - мрежи,
декоративни пана или решетки. За останалите улици се допуска плътни огради с
височина до 2.20 м. В зоната на кръстовищата - на разстояние 2.00 м. от пресечната
точка на улично - регулационните линии, плътна част до 0.60, ажурна до 2.20 м.
3. В земеделски земи - Ажурни огради без плътна част, с бетонови или
метални колове и мрежа, дървени или метални елементи, с изключение на обекти, за
които е необходима физическа защита.
4. Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните
части на населените места (вилни зони и др.) - леки плътни или прозирни огради
с височина до 2.20 м. по външната имотна граница, а при вътрешните имотни
граници се допуска изграждане на плътни огради с височина до 2.20 м. с писмено
съгласие на собствениците на съседните имоти. Недопустимо е изграждане на плътна
ограда изцяло в имота на възложителя и прилагане на разпоредбата на чл. 48, ал. 4 от
ЗУТ.
5. При огради в зоната на паметници на културата се процедира по реда на
Закона за културното наследство.
6. При стръмни улици и пътища цитираните в т. 1-5 височини да се отчитат
спрямо средното ниво на прилежащия терен в участъци от по 3.00 м.
7. Препоръчват се огради от жив плет, с изключение на оградите по външната
имотна граница, по републиканска и общинска пътна мрежа.
8. Оградите по чл. 50, т. 1, буква „е“ от ЗУТ да се изграждат по имотни граници, в
съответствие с разпоредбата на чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ.“
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Забележка 1: Плътните огради по външната регулационна линия (уличната
регулационна линия) да бъдат изградени при условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ.
Забележка 2: Не се ограждат урегулирани поземлени имоти, общинска
собственост с преобладаващо застрояване с малка височина, в случаите на
застрояване с повече от две жилищни сгради.

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
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-63/09.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1044
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.04.2019 г.
Протокол № 44
Относно: Даване на съгласие от Общински съвет - Кюстендил за разрешаване
изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за
регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I – Училище в квартал 17 от плана за регулация на
с. Граница, община Кюстендил и терена източно от УПИ I – Училище в обхвата на квартал
17 от плана.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0081/17.04.2019 г., с която докладва, че Община Кюстендил е собственик на застроеното
дворно място /ПИ 208/ с площ 2544 кв.м., представляващо ОУ "Христо Ботев" в с.
Граница, община Кюстендил, съгласно Акт за публична общинска собственост № 419
от 14.04.2000 г. и допълнителния лист за раздел 3 към него.
Със Заповед № РД-00-12/07.01.2019 г. е одобрен проекта за отстраняването на
непълнота и грешка в кадастралната основа към плана за регулация на с. Граница,
община Кюстендил по отношение на югоизточната граница на ПИ 208, чрез
попълването на сградата на ОУ "Христо Ботев" и изменението на югоизточната
граница на имота, като границата в по-голямата си част съвпада с границата на УПИ
I - Училище, квартал 17, след това с външния контур на попълваната сграда. Площта
на новообразувания ПИ 208 в квартал 17, с. Граница е 6336 кв.м. На изток от ПИ 208 в
пространството между имота и улицата в общински терен са изградени паметник и
чешма.
Действащия кадастрален и регулационен план на с. Граница е одобрен със
Заповед № 421/ 10.04.1980 г.
Видно от действащия кадастрален и регулационен план на с. Граница, общ.
Кюстендил е, че има несъответствие между границите на ПИ 208 и границите на УПИ
I – Училище в квартал 17 от плана, като югоизточната граница на УПИ I пресича
сградата на един от корпусите на училището. Това е явна фактическа грешка, имаща
значение за предвижданията на плана.
Във връзка с горното, служебно е изготвена Скица- предложение за ИПУП –ПР
в обхвата на УПИ I – Училище в квартал 17 от плана за регулация на с. Граница,
община Кюстендил и терена източно от УПИ I – Училище в обхвата на квартал 17 от
плана, съгласно която се предвижда:
Привеждане на границите на УПИ I – Училище в кв. 17 по плана на с. Граница
към имотните граници на ПИ 208 от кадастралната основа на действащия
регулационен план на с. Граница, община Кюстендил.
Обособяване на нов УПИ IV – За паметник и озеленяване в кв. 17 за
общинският терен, източно от УПИ I – Училище.
За провеждане на процедурата за изменение на плана за регулация в обхвата
на УПИ I – Училище в квартал 17 от плана за регулация на с. Граница, община
Кюстендил и терена източно от УПИ I – Училище в обхвата на квартал 17 от плана е
необходимо Общински съвет Кюстендил да даде своето съгласие Кмета на общината
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да разреши с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на
действащия ПУП-ПР, тъй като се засяга общински терен.
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, чл. 124а, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 2 от Закона 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
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на общината да разреши с мотивирано предписание
изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР в обхвата на УПИ I
– Училище в квартал 17 от плана за регулация на с. Граница, община Кюстендил и
терена източно от УПИ I – Училище в обхвата на квартал 17 от плана, съгласно
скицата - предложение с цел привеждане на границите на УПИ I – Училище в кв.
17 по плана на с. Граница към имотните граници на ПИ 208 от кадастралната
основа на действащия регулационен план на с. Граница, община Кюстендил и
обособяването на нов УПИ IV – За паметник и озеленяване в кв. 17 за общинският
терен, източно от УПИ I – Училище.

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.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.04.2019 г., Протокол № 44/25.04.2019 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-81/17.04.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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