Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 332
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Вътрешни компенсирани промени по поименния списък за
капиталови разходи по Бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.
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, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет.
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени в Поименния списък
за капиталови разходи – приложение № 6 по бюджета на община
Кюстендил за 2016 г. както следва:
А. Обекти финансирани със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи за 2016 г.:
Обект
Благоустрояване на дворни пространства на общински
училища II-ро ОУ „Д.Димитри“ ПМГ "Проф.Е.Иванов" и
ОДЗ" Зорница"
Проектиране, авторски надзор и изграждане
на
външно ел.захранване и трафопост за Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация
Проектиране, авторски надзор
и изпълнение на
строеж „Благоустрояване на пространството около
Център за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация"
„Закупуване
на конвектомат за нуждите на ОП
„Ученическо хранене“
Център за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация

Било

Става

47 282

46 668

80 017

86 119

158 730

132 000

0

6 228

40 000

55 014

Б. Обекти финансирани със средства от преходния остатък от
целевата субсидия за капиталови разходи от 2015 г.
Обект
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Било

Става

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Център за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация
Проектиране, авторски надзор и изграждане на
външно ел.захранване и трафопост за Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация
Проектиране, авторски надзор и изпълнение на
строеж „Благоустрояване на пространството около
Център за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация"

245 639

0

4 800

116 039

0

134 400

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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00283/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 333
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Ползване на дървесина от общински горски територии през
2017год. на база утвърден годишен план.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 41, ал. 1, чл. 42,
ал. 1, т. 1, ал. 3, чл. 43 от Наредбата за управление на общинските горски
територии, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 50, ал. 4,от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Да бъдат предоставени 13 220 м3
иглолистна и 898 м3
широколистна дървесина от ЛФ 2017год. за продажба на стояща
дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване, като с
приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на дървесина,
повредена от природни бедствия, каламитети и други форсмажорни
обстоятелства.
2.Началните продажни цени по сортименти в зависимост от
насажденията са утвърдените с Решение № 383/25.07.2013год. и Решение
№ 483/29.10.2013год. и изменени с Решение № 707/29.05.2014год.
ценоразписи за продажба на стояща дървесина на корен и за продажба
на стояща дървесина на корен от съхнещи иглолистни култури.
3.При промяна в пазарните условия или в нормативната уредба
общински съвет ще извърши актуализация на началните цени за
продажба на стояща дървесина на корен.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00277/14.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 334
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Калина Славчова Таскова на 63 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2016 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 93-00138/22.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 335
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху
недвижим имот в полза на Министерство на здравеопазването.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 184,
във вр. 156 от АПК, във връзка с чл. 35, ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 43, ал. 1,
т. 3 от Наредбата 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.Отменя Решение № 1133/Протокол 42 от 30.07.2015 г. на Общински
съвет –Кюстендил.
2.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост чрез дарение на Министерство на здравеопазването върху
поземлен имот с идентификатор 41112.503.2957 по КК и КР на гр.
Кюстендил, находящ се в гр.Кюстендил, ул. „Дондуков” №47А с площ 2
380 кв. м. Имотът се предоставя за осъществяване за целите на
инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020”.
3.Задължава Кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и да
сключи договор.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00286/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
№ 336
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Отдаване под наем на помещение – публична общинска
собственост. / пл. „Първи май”, гр. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет

Р Е Ш И:
Дава съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен
търг с тайно наддаване по реда и условията на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на Община Кюстендил за срок от 5 /пет/ години на
помещение – публична общинска собственост, както следва:
Помещение за магазин за продажба на хранителни, плодове и
зеленчуци и други стоки, находящо в сграда с идентификатор
41112.503.1129.5 с адрес: гр. Кюстендил, площад „Първи май”, състоящо се
от 23,00 кв.м. търговска площ, с начална тръжна цена 7,40 лв. на кв.м на
месец без ДДС.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00278/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 337
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Кюстендил за
трансформиране на общинска собственост от „публична общинска собственост”
в „частна общинска собственост”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2,
ал. 4 и ал. 5 и чл. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде трансформирана собствеността на
придаваемите към УПИ ІІ – 330, кв. 2в, по плана на гр. Кюстендил
идентификатор 41112.502.330 по КК и КР на гр. Кюстендил, 76,00 кв.м. с
идентификатор 41112.502.768 и 4,00 кв.м. с идентификатор 41112.502.770 от
„публична общинска собственост” в „частна общинска собственост”.

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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00280/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 338
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Приемане на пазарни оценки за правото на строеж или
продажба на част от имот–частна общинска собственост в полза на ЕТ”Борислав
Стоянов-Луиза” с. Багренци, общ. Кюстендил .
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с § 17, ал. 2,
изречение второ от ПЗР на ЗУТ и чл. 52, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за правото на строеж и пазарна
цена на земя върху 103.57 кв.м. част от поземлен имот 41112.503.4372,
целия с площ 9262,00 кв.м – частна общинска собственост, с
административен адрес: гр.Кюстендил, ул.”Цар Симеон І” № 28; ТПТ:
Урбанизирана; НТП: Обществен селищен парк, градина; Стар
идентификатор: 41112.503.4280; Номер по преходен план: 5974, квартал
292, парцел ХVІ, както следва :
право на строеж 26 650,00 (двадесет и шест хиляди шестстотин и
петдесет) лева, без ДДС;
пазарна цена на земята 32 300,00 (тридесет и две хиляди и триста) лева,
без ДДС.
2. Дава съгласие за прехвърляне правото на строеж или за
продажба на земя върху 103.57 кв.м. част от поземлен имот 41112.503.4372,
целия с площ 9262,00 кв.м – частна общинска собственост, с
административен адрес: гр.Кюстендил, ул.”Цар Симеон І” № 28; ТПТ:
Урбанизирана; НТП: Обществен селищен парк, градина; Стар
идентификатор: 41112.503.4280; Номер по преходен план: 5974, квартал
292, парцел ХVІ, АЧОС №2825/08.01.2013г. в полза на собственика на
постройката-ЕТ „Борислав Стоянов – Луиза”, ЕИК 109573408, със
седалище и адрес на управление с. Багренци, общ. Кюстендил, ул.”Бачо
Киро” № 12, представляван от Борислав Кирилов Стоянов по
утвърдените по т.1 цени.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и
сключи договор за прехвърляне правото на строеж или продажба на
земя върху 103.57 кв.м. част от поземлен имот 41112.503.4372, целия с
площ 9262,00 кв.м – частна общинска собственост, с административен
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
адрес: гр.Кюстендил, ул.”Цар Симеон І” № 28; ТПТ: Урбанизирана; НТП:
Обществен селищен парк, градина; Стар идентификатор: 41112.503.4280;
Номер по преходен план: 5974, квартал 292,
парцел ХVІ, АЧОС
№2825/08.01.2013г след изразено писменно съгласие от страна на
собственика на постройката ЕТ „Борислав Стоянов – Луиза”, ЕИК
109573408, със седалище и адрес на управление с. Багренци, общ.
Кюстендил, ул.”Бачо Киро” № 12, представляван от Борислав Кирилов
Стоянов да придобие правото на строеж или да закупи земята.

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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00285/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 339
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост /УПИ ІХ, кв.
6, с. Стенско, общ. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 чл. 36 и чл. 41 от ЗОС и чл. 15, ал. 3,
чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ: поземлен
имот частна общинска собственост с площ 441.00 кв.м., за който заедно с
поземлен имот № 258 с площ 183.00 кв.м., е отреден УПИ ІХ, кв. 6, с обща
площ 621.00 кв.м., по плана на с.Стенско, община Кюстендил, в размер на
2 260,00 лв. (две хиляди и двеста и шестдесет лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Кириен Цветанов Кьосев, да закупи описания в
точка първа поземлен имот, за сумата от 2 260,00 лв. (две хиляди и двеста
и шестдесет лева) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
4. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., приета с решение №
85 от 28.01.2016 г. с описания в т.1 имот.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00281/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 340
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Разпореждане с част от имот частна общинска собственост, при
учредено право на строеж. /½ ид.част от УПИ ХІІ – 127, кв. 7, с. Пиперков
чифлик, общ. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 чл. 36 и чл. 41 от ЗОС и чл. 15, ал. 3,
чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ ½ ид.част
от УПИ ХІІ – 127, в кв. 7, по плана на с. Пиперков Чифлик, целия с площ
676 кв.м. (шестстотин седемдесет и шест квадратни метра), при граници и
съседи на имота: УПИ І – 128,129, УПИ ІІІ – 131, УПИ ХІ – 126 и улица с о.т.
60-61, в размер на 1 850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева) без
ДДС.
2. Дава съгласие на Велко Драганов Гелински, Румен и Бисер
Велкови Драганови, да закупят : ½ ид.част от УПИ ХІІ – 127, в кв. 7, по
плана на с. Пиперков Чифлик, целия с площ 676 кв.м. (шестстотин
седемдесет и шест квадратни метра), при граници и съседи на имота:
УПИ І – 128,129, УПИ ІІІ – 131, УПИ ХІ – 126 и улица с о.т. 60-61, за сумата
от 1 850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева) без ДДС на
собственика в поземления имот, съгласно нотариален акт № 181, том ІІ,
дело № 856/1967 год. на КРС.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
4. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., приета с решение №
85 от 28.01.2016 г. с описания в т.1 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00279/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 341
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15

Относно: Разпореждане с част от имот частна общинска собственост, при
учредено право на строеж. /ул. „Ракла” № 9, гр. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 чл. 36 и чл. 41 от ЗОС и чл. 15, ал. 3,
чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за ½ ид.част от застроен
поземлен имот с идентификатор 41112.504.149 по КККР на гр.Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, целия с
площ 705.00 кв.м. (седемстотин и пет квадратни метра). ТПТ:
Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м). Номер по преходен
план 2446, квартал 161, парцел ХІХ., с административен адрес:
гр.Кюстендил, ул.”Ракла” № 9, при съседи: 41112.504.150; 41112.504.519;
41112.504.148; 41112.504.141 и 41112.504.140., в размер на 10 650,00 лв. (десет
хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Елена Любенова Начева, да закупи описания по
горе имот, чрез продажба на собствеността на Община Кюстендил,
съгласно АЧОС № 3009/16.05.2013 год., за сумата от 10 650,00 лв. (десет
хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС на собственика в
поземления имот, съгласно нотариален акт № 123, том ІІІ, дело №
437/2006 год.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
4. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., приета с решение №
85 от 28.01.2016 г. с описания в т.1 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-282/16.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
№ 342
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №023161, №026089,
026128 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, общинска частна
собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имоти:
- имот №026089, площ 4.998 дка, местност «Суаро», нива, Х
категория, землище на с.Долно село,общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4565/01.11.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №023161, площ 1.098 дка, местност «Червена ливада», ливада,
VІ категория, землище на с.Долно село, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4564/01.11.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №026128, площ 1.456 дка, местност «Прокарище», ливада, Х
категория, землище на с.Долно село, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4566/01.11.2016 г. за създаване на трайни насаждения.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-271/11.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 343
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №037028 и №045043 в
землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имоти:
- имот №037028, площ 1.423 дка, местност «Грамаге», нива, ІV
категория, землище на с. Шишковци, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4550/21.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №045043, площ 3.878 дка, местност «Рисов дол», полска
култура, VІ категория, землище на с. Шишковци, общ. Кюстендил,
актуван с АОС №4551/21.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-272/11.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 344
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №018112, №017198,
№017197, №016240 в землището на с. Стенско, общ. Кюстендил, общинска
частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имоти:
- имот №018112, площ 8.523 дка, местност «Малите бахчи», полска
култура, ІV категория, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил, актуван
с АОС №4554/21.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №017198, площ 0.700 дка, местност «Янковица», полска
култура, ІV категория, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил, актуван
с АОС №2164/28.03.2011 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №017197, площ 0.200 дка, местност «Янковица», полска
култура, ІV категория, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил, актуван
с АОС №4552/21.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №016240, площ 1.200 дка, местност «Стара ливада», полска
култура, ІV категория, землище на с. Стенско, общ. Кюстендил, актуван
с АОС №4554/21.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-273/11.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 345
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №011013, №011014,
№011032, №011077 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил,
общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имоти:
- имот №011013, площ 1.002 дка, местност «Дедоманово», полска
култура, ІV категория, землище на с. Пиперков чифлик, общ.
Кюстендил, актуван с АОС №4546/21.10.2016 г. за създаване на трайни
насаждения;
- имот №011014, площ 0.499 дка, местност «Дедоманово», полска
култура, ІV категория, землище на с. Пиперков чифлик, общ.
Кюстендил, актуван с АОС №4547/21.10.2016 г. за създаване на трайни
насаждения;
- имот №011032, площ 0.171 дка, местност «Дедоманово», полска
култура, ІV категория, землище на с. Пиперков чифлик, общ.
Кюстендил, актуван с АОС №4548/21.10.2016 г. за създаване на трайни
насаждения;
- имот №011077, площ 0.999 дка, местност «Дедоманово», полска
култура, ІV категория, землище на с. Пиперков чифлик, общ.
Кюстендил, актуван с АОС №4549/21.10.2016 г. за създаване на трайни
насаждения.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.
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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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-274/11.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.
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№ 346
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №010082, №010047,
№010003, №010034, №010057, №010076, №010081, №010284, №010099, №010088,
№010119 в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, общинска частна
собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имоти:
- имот №010082, площ 31.470 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил,
актуван с АОС
№3616/28.10.2014 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010047, площ 7.883 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4539/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010003, площ 2.279 дка, местност «Груячо», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4545/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010034, площ 1.400 дка, местност «Груячо», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4538/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010057, площ 1.001 дка, местност «Груячо», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4540/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010076, площ 2.495 дка, местност «Модро поле»,
изостав.тр.нас., ІV категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил,
актуван с АОС №4541/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010081, площ 24.082 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№3617/28.10.2014 г. за създаване на трайни насаждения;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.
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- имот №010284, площ 2.808 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4544/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010099, площ 1.999 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4542/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010088, площ 10.407 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№3615/28.10.2014 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №010119, площ 4.300 дка, местност «Модро поле», нива, ІV
категория, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил, актуван с АОС
№4543/20.10.2016 г. за създаване на трайни насаждения.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-275/11.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 347
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Решение № 195/07.10.2016 г. по адм. д. № 163/2016 г. по описа на
Административен съд – Кюстендил, във връзка с ДЗ № 61-00-64/17.03.2016 г. на
Кмета на Община Кюстендил, относно Мотивирано искане от Общинска служба
по Земеделие гр. Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
за землище на с. Драговищица, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
.
1. Имот № 109126 с площ от 1.000 дка, начин на трайно ползванеизоставени тр.нас., ІV категория в местност “Над селото”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №109105 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.410 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20708
от 02.06.1992 г. на
насл. на Димитър Давидков Кечов, считано от 01.10.2016 г.
2.Имот № 109129 с площ от 1.508 дка, начин на трайно ползваненива, ІV категория в местност “Над селото”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ имот №109129 –
Общински поземлен фонд с площ от 1.508 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20708 от 02.06.1992 г. на
насл. на Димитър Давидков Кечов.
3. Имот № 109100 с площ от 2.262 дка, начин на трайно ползванеизостав. тр.нас., ІV категория в местност “Д.Грамаге”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ имот №109100 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.262 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20708
от 02.06.1992 г. на
насл. на Димитър Давидков Кечов, считано от 01.10.2016 г.
4. Имот № 109099 с площ от 3.307 дка, начин на трайно ползванеизостав. тр.нас., ІV категория в местност “Долно Дабие”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ имот №109099 –
Общински поземлен фонд с площ от 3.307 дка да се предостави за

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.
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възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20708 от 02.06.1992 г. на
насл. на Димитър Давидков Кечов, считано от 01.10.2016 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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 9300-2077/17.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
№ 348
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Граница, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот № 000873 с площ от 4.400 дка, начин на трайно
ползване-храсти, Х категория в местност “Папрата”, землището на
с.Граница, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000858 –
Общински поземлен фонд с площ от 47.398 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№13155 от 14.11.1991 г. на
наследниците на Атанас Димитров Фърков.
2. Имот № 000872 с площ от 1.000 дка, начин на трайно
ползване-храсти, Х категория в местност “Папрата”, землището на
с.Граница, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000858 –
Общински поземлен фонд с площ от 47.398 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№13155 от 14.11.1991 г. на
наследниците на Атанас Димитров Фърков.
3. Имот № 000871 с площ от 1.500 дка, начин на трайно ползванехрасти, Х категория в местност “Папрата”, землището на с.Граница, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000858 – Общински поземлен
фонд с площ от 47.398 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ,
по преписка с вх.№13155 от 14.11.1991 г. на наследниците на Атанас
Димитров Фърков.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-241/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 349
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15

Относно: Мотивирано искане
от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Ново село, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:

1. Имот № 034005 с площ от 2.487 дка, начин на трайно ползваненива, Х категория в местност “Китна ливада”, землището на с.Ново село,
общ. Кюстендил, представляващ имот №034005 – Общински поземлен
фонд с площ от 2.487 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ,
по преписка с вх.№35092А от 04.08.1992 г. на Верка Христова Андонова.
2. Имот № 036006 с площ от 2.764 дка, начин на трайно ползванеливада, Х категория в местност “Китна ливада”, землището на с.Ново
село, общ. Кюстендил, представляващ имот №036006 – Общински
поземлен фонд с площ от 2.764 дка да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№35092А от 04.08.1992 г. на Верка Христова
Андонова.
3. Имот № 034003 с площ от 0.396 дка, начин на трайно ползваненива, Х категория в местност “Китна ливада”, землището на с.Ново село,
общ. Кюстендил, представляващ имот №034003 – Общински поземлен
фонд с площ от 0.396 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ,
по преписка с вх.№35092А от 04.08.1992 г. на Верка Христова Андонова.
4. Имот № 036021 с площ от 0.805 дка, начин на трайно ползваненива, Х категория в местност “Китна ливада”, землището на с.Ново село,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №036002 – Общински
поземлен фонд с площ от 1.616 дка да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№35092А от 04.08.1992 г. на Верка Христова
Андонова.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-242/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 350
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Буново, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот № 002154 с площ от 1.620 дка, начин на трайно ползванеливада, ІІ категория в местност “Полето”, землището на с.Буново, общ.
Кюстендил, представляващ имот №002154 – Общински поземлен фонд с
площ от 1.620 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№06С01 от 07.03.2007 г.
на наследниците на Иван и
Трендафилка Караджини.
2. Имот № 002475 с площ от 0.832 дка, начин на трайно ползванеливада, ІІ категория в местност “Шипико”, землището на с.Буново, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №002152 – Общински поземлен
фонд с площ от 1.665 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ,
по преписка с вх.№06С01 от 07.03.2007 г. на наследниците на Иван и
Трендафилка Караджини.
3. Имот № 002476 с площ от 0.832 дка, начин на трайно ползванеливада, ІІ категория в местност “Прека бара”, землището на с.Буново,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №002152 – Общински
поземлен фонд с площ от 1.665 дка да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№06С01 от 07.03.2007 г. на наследниците на
Иван и Трендафилка Караджини.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-243/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 351
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Драговищица, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 109091 с площ от 8.363 дка, начин на трайно ползванеИзост.тр.нас., ІV категория в местност “Шишковски рид”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ имот №109091 –
Общински поземлен фонд с площ от 8.363 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360 от 22.01.1992 г. на
наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски.
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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00244/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
15-то заседание на 24 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 352
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 24.11.2016 г.
Протокол № 15
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище
на с. Богослов, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №000523 с площ от 2.542 дка, начин на трайно ползванетр.насаждения, ІХ категория в местност “ ”, землището на с.Богослов,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000286 – Общински
поземлен фонд с площ от 16.524 дка да се предостави за възстановяване
по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№05270 от 29.02.1992 г. на наследниците на
Георги Стоименов Попадийски.

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 24.11.2016 г., Протокол № 15/24.11.2016 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-276/14.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 12. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 01. 12. 2016 г.

