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РЕШЕНИЕ
№ 1096
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на
територията на община Кюстендил, приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на Общински
съвет – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00151/23.07.2019 г., с която докладва, че Наредба за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни
елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на
община Кюстендил е приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на Общински съвет –
Кюстендил.
На 26.03.2019 г. в ДВ, бр. 25 бе публикуван Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с който се променят значително
разпоредбите касаещи преместваемите обекти. Съгласно чл. 15 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) във връзка с чл. 8 от същия закон и чл. 76, ал. 3 от
Административнопроцесуален кодекс (АПК), разпоредбите на наредбата следва да
съответстват на нормативните актове от по-висока степен, което налага изготвяне на
проект на наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на
територията на община Кюстендил е приета с Решение №767/31.07.2014 г. на
Общински съвет – Кюстендил. Настоящия проект за изменение и допълнение на
наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, отразява действащите разпоредби на чл. 56, 57, 57а от
ЗУТ и §42 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (обн. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.).
С прилагането на наредбата от 2014 г. са установени от служители на
общинска администрация-Кюстендил пропуски, неточности и неясноти, които са
коригирани в проектонаредбата, както следва:
1. Установен е пропуск на наредбата, приета с Решение № 767/31.07.2014 г. на
ОбС - Кюстендил, по отношение на преместваемия обект „маси”, предвид, че същите
фигурират в разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, като вид преместваеми обекти.
Наредбата за изменение и допълнение коригира този пропуск, като създава
регламент за поставяне на маси за търговия и „Външни маси за консумация към
заведения за хранене и кафенета.”, които се поставят в общински имоти на база
издадена схема за поставяне.
2. Преместваемите обекти се разделят на две групи – спомагателни и
самостоятелни, като се създава нов ред за поставяне на първите.
3. Създава се контрол при поставянето на преместваемите обекти,
регламентират се сроковете за произнасяне на главния архитект, създава се ред за
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съобщаване на схемата за поставяне на заинтересованите лица, както и се осигурява
публичност на схемата за поставяне на преместваеми обекти за централна градска
част на гр. Кюстендил.
4. Унифицира се вида на фирмените информационни - указателни табели и
информационно-указателни табели, като се създава приложение към чл. 33, ал. 2 и
чл. 45, ал. 2.
5. Отменят се наименованието на раздела „Административно-наказателни
разпоредби“ и съответните текстове от същия в наредбата, в които са уредени състави
на административни нарушения, тъй като в по-високия по степен нормативен акт
(ЗУТ), в чл. 232, ал. 5, т. 7 от ЗУТ са уредени състави на административни нарушения
за допускане на поставяне върху собствен имот или поставяне на преместваем обект
или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2 от
ЗУТ, за които е предвидена глоба в размер от 1000 до 5000 лева.
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства.
Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови
средства в бюджета на Община Кюстендил.
Проектът е изготвен в съответствие с европейското законодателство Европейската харта за местно самоуправление.
При изготвяне на проекта са спазени принципите необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност, както и процедурата по провеждане на обществени консултации по реда
и в сроковете разписани в чл. 26 от Закона за нормативните актове. Проекта за
наредба е публикуван на електронната страница на Община Кюстендил на 11.06.2019
г. и в законния тридесет дневния срок не са постъпили предложения за промяна на
проекта.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 8,
във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, във
връзка 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. 13 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 Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията
за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната
дейност на територията на община Кюстендил (Приета с Решение №767/31.07.2014 г.
на Общински съвет – Кюстендил; изм. с Решение № 226/11.11.2016 г. по адм. д. №241/2016 г.,
в сила от 29.11.2016 г. на КАС), както следва:
§ 1. В чл. 5 текста „търговски и други обслужващи дейности“ се заменя с
„временно обитаване при бедствия, увеселителни, административни търговски и
други обслужващи дейности“ .
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1, т. 2 думата „предвиждане“ се заменя с „провеждане“.
2. В ал. 2, т. 3 се отменя.
3. В ал. 2, т. 4 текста „спирки на градския транспорт, пейки и други трайни
поставени елементи на обществената инфраструктура, детски атракционни
съоръжения и други“ се отменя.
4. В ал. 2, текста на т. 5 се заменя с „Палатки, шатри, тенти, маси и други
конструкции за извършване на търговска дейност.“
5. В ал. 2 на края на т. 9, точката се заменя с „;”
6. В ал. 2 се създава нова т. 10 с текст: “Външни маси за консумация към
заведения за хранене и кафенета;”.
7. В ал. 2 се създава нова т. 11 с текст: “Временно обитаване при бедствия.”
8. В ал. 3 текста се заменя с:
„Преместваемите обекти могат да бъдат предназначени за:
1. търговски дейности за продажба на:
а) кафе и закуски – в съответствие със санитарните изисквания;
б) печатни произведения;
в) произведения на художествените занаяти;
г) цветя;
д) пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол;
е) ядки;
ж) сладолед;
з) плодове и зеленчуци;
и) билети и фишове;
й) стоки, свързани с честване на празници;
к) стоки от занаятчийски характер;
л) промишлени стоки;
м) лотарийни билети.
2. обслужващи дейности:
а) модулни тоалетни;
б) модулни автомивки;
в) тото пунктове;
г) преместваеми обекти и съоръжения за здравно и санитарно-хигиенно
обслужване, за водоспасителна и спортно-развлекателна дейност и за
бързо хранене;
д) преместваеми обекти и съоръжения на юридически лица, необходими
във връзка с изпълнението на подписани с Община Кюстендил договори
за текущо поддържане, почистване и/или озеленяване на територията на
общината - фургони за инвентар и други подобни. Описаните обекти не
могат да бъдат използвани за осъществяване на търговска дейност.
Размерът на ползваните площи се определя от главния архитект на
Община Кюстендил;.
е) преместваеми обекти, необходими във връзка с обслужването на
съществуващи търговски обекти за консумация на храни и напитки.
3. увеселителни дейности: циркове, колички, батути, детски клатушки и
други атракционни обекти;
4. административни дейности;
5. временно обитаване при бедствия.“
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9. Създава нова ал. 4 с текст: „Преместваемите обекти могат да бъдат
самостоятелни или спомагателни. Спомагателните, разположени в
допълнителната открита търговска площ по чл. 56, ал. 11 от ЗУТ /открити
щандове, апарати, грилове, хладинли витрини, маси за консумация,
подиуми, щендери, слънцезащитни съоръжения и др. подобни/, се поставят
въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на Община Кюстендил
към съществуващи търговски обекти в близост до тях за обслужване на
дейността им, по начин по който не се възпрепятства дейността на други
търговски обекти или достъпа до тях.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1, т. 10 текста „устройствените показатели на урегулирания
поземлен имот, съгласно НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони“ се заменя с
„установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност
на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява
определената минимална озеленена площ, определени за имота.“.
§ 4. В чл. 7, ал. 2, т. 2 се отменят думите „и за преместваемите обекти,
разположени на територии извън границите на населените места“
§ 5. В чл. 9, текста „чл. 16” се заменя с „чл. 14”.
§ 6. В чл. 10, ал. 1 ал. 1 в края на изречението, вместо точка се поставя запетая и
се допълва с текста „в 14-дневен срок от постъпване на искането”.
§ 7. В чл. 10, ал. 2 се отменя последното изречение „Схемите за преместваемите
обекти в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ“
§ 8. В чл. 10, ал. 5 след думата „вид“ се добавя думата „тип“ и запетая след нея.
Думата „функция“ се заменя с „предназначение на обекта“.
§ 9. В чл. 10 се създава нова алинея 7 с текст: „Схемите за преместваемите
обекти в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, от
Общинския съвет-Кюстендил.“
§ 10. В чл. 11, ал. 2 след думата „правилата”, вместо текста „за строеж” се добавя
текста: „и нормативите за строежи от допълващото застрояване” .
§ 11. Текста в чл. 12 става ал. 1 и се създава нова алинея 2, със следния текст:
„Схемата за поставяне за централна градска част на гр. Кюстендил е публична и се
публикува на електронната страница на Община Кюстендил.”
§ 12. Текста в чл. 13, ал. 3, т. 2 се заменя с „лице с изрично писмено съгласие от
собственика на имота или писмен договор за наем на заетата от преместваемия
обект площ;“
§ 13. В чл. 13, ал. 3, се създава нова т. 4 със следното съдържание: „за
спомагателни обекти – от съответния търговец.“.
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В края на текста на чл. 14, ал. 1, т. 2, се добавя запетая и “когато е
приложимо“.
2. В чл. 14, ал. 1, т. 3 след думите „Документ за собственост,“ се добавят
„изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен
договор за наем на заетата от преместваемия обект площ. При съсобствени
поземлени имоти - изрично писмено съгласие на съсобствениците. В случаите на
искане за разрешение за поставяне на спомагателен обект – документи за
основния обект.“
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3. В чл. 14, ал. 2, т. 1 се заменя с „Архитектурно-художествена част на
индивидуален проект, включва:“
4. В чл. 14, ал. 2, т. 2 думата „Конструктивен“ се записва с малка буква и преди
нея се добавя текста “Инженерно-техническа част на индивидуален проект,
включва“.
5. В чл. 14, ал. 2, т. 3 текста се заменя с “В случай на типов проект, към същият
се прилагат: декларация за характеристиките на обекта, издадена от
производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или
сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи,
удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните
актове.“
6. В чл. 14, ал. 2, т. 3 става т. 4.
7. В ал. 4 се добавя изречението второ: „По преценка на Главния архитект на
Община Кюстендил тя може да се внесе за разглеждане в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.”
8. Текста в ал. 5 се заменя със: „За преместваеми обекти, като щендери и
стелажи към търговски обекти не се изисква одобряване на документация по чл.
14, ал. 2, а разрешението за поставяне се издава след представяне на становище на
инженер-конструктор. Същият ред се прилага за хладилни витрини, грилове,
фризери и др. електрически уреди, при представяне на становище на
електроинженер в което са определени условията за присъединяване към
разпределителната мрежа по становище на експлоатационното дружество. За
маси за сервиране на открито се издава разрешение за поставяне на основание
одобрена схема за поставяне, без да се изисква одобряване на документация.“
9. Създава се нова ал. 6 с текст: „Проектната документация се одобрява от
Главния архитект на Община Кюстендил, в срок от 14 дни от постъпване на
искането.”
§ 15. В чл. 15, ал. 1, т. 1 се отменят думите „номера на документа за самоличност
и“.
§ 16. В чл. 16 се създават нови алинеи 4 и 5:
(4). Разрешение за поставяне на преместваеми спомагателни обекти се
издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на
имота, срока за поставяне на самостоятелния преместваем обект или друг основен
търговски обект и не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(5). Лицата, на които е издадено разрешение за поставяне на спомагателни
преместваеми обекти заплащат такси за ползване на тротоари, площади, улични
платна, места, върху които се организират пазари (открити и покрити), тръжища,
панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост в
размер, определен с Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Таксите се плащат
при издаване на разрешението за посочения в него период. При ползване на
мястото повече от месец таксите се плащат месечно. При неплащане на две
месечни такси, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се
използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди
налагат това разрешението за поставяне се отнема и преместваемия обект се
премахва по реда на чл. 57а от ЗУТ.
§ 17. В чл. 17 се съставя нова алинея 3:
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„(3). Лицата ползват преместваемия обект от датата на съставяне на протокол
за съответствие на поставения преместваем обект и издаденото разрешение за
поставяне. Протоколът се съставя при проверка от служители на отдел
„Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ към Община
Кюстендил.”
§ 18. В чл. 20, ал. 1 се отменят думите „въведени в серийно производство,“.
§ 19. В чл. 20, ал. 2 се отменя т. 2.
§ 20. В чл. 20, ал. 2, т. 6 след „пейки“ се добавя „чешми, фонтани“.
§ 21. Текста на чл. 20, ал. 2, т. 7 се заменя с „Други обекти, свързани с облика на
градските пространства: Пунктове за наблюдение и контрол на движението,
зарядни колонки за електрически превозни средства и антипаркинг устройства.“
§ 22. В чл. 22, ал. 1, т. 18 текста „на Национален институт за недвижимо
културно наследство /НИНКН/“ се заменя с текста „по чл. 84, ал. 1 от Закона за
културното наследство“.
§ 23. Текста на чл. 22, ал. 2, т. 1 се променя, както следва: „Монтиране на РИЕ
върху сграда, имот или съоръжение без изрично писмено съгласие на техния
собственик или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението
площ, а за сгради в режим на етажна собственост въз основа на изрично писмено
съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните
собственици на заетата от съоръжението площ, съгласно Закона за управление на
етажната собственост (ЗУЕС).“
§ 24. Текста на чл. 24, ал. 3, т. 2 се заменя с “лице с изрично писмено съгласие от
собственика на имота или писмен договор за наем на заетата от съоръжението
площ;“
§ 25. Текста на чл. 24, ал. 4 се отменя текста думата „договорът“ се заменя с
“договор“ и текста „по ал. 3, т. 2 и т. 3“ се отменя.
§ 26. Текста на чл. 25, ал. 1, т. 2 след думата „специалисти“ се поставя точка и се
добавя ново изречение „При типов проект - декларация за характеристиките на
обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или
изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на
документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на
нормативните актове;“
§ 27. Текста на чл. 25, ал. 1, т. 3 се заменя с „Изрично писмено съгласие на
собственика на имота или въз основа на писмен договор за наем на наетата от
съоръжението площ.“
§ 28. В текста на чл. 25, ал. 1, т. 4 се правят следните промени:
1. преди текста „съгласие от собствениците“ се добавя текста „изрични
писмено“ и след текста „от собствениците“ се добавя текста „или писмен
договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението
площ“.
2. текста „с Национален институт за недвижимо културно наследство
/НИНКН/“ се заменя с „по реда на чл. 84 от Закона за културното
наследство“.
§ 29. В чл. 33 се създава нова алинея втора с текст „В границите на населените
места на територията на община Кюстендил са допустими фирмени
информационно-указателни табели на самостоятелна конструкция, само в
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съответствие с унифицирания вид по Приложение №3.“ Досегашната ал. 2 става
ал. 3.
§ 30. В чл. 45, ал. 2 след думата „собственост“ се поставя запетая и се добавя
текста „съгласно Приложение №3“
§ 31. Чл. 47 се изменя, както следва: „Забранява се премахване или увреждане
по какъвто и да било начин на информационни елементи, поставени със
съответното разрешително. “
§ 32. Чл. 48, ал. 3 се изменя, както следва: „Забранява се премахване или
увреждане по какъвто и да било начин на декоративно-монументалните
елементи, поставени със съответното разрешително.“
§ 33. Наименованието „Глава осма „Административно-наказателни
разпоредби“ в част Втора от наредбата се изменя, както следва: “Част трета „Ред за
принудително премахване на обектите по част Първа“.
§ 34. Отменят се чл. 59 до чл. 66 включително.
§ 35. Отменят се т. 1 и т. 2 на § 1 от допълнителните разпоредби.
§ 36. § 6 от преходни и заключителни разпоредби се отдел „Капитално
строителство” се променя на „Капитално строителство и екология“.
§ 37. Създава се ново Приложение №3 към чл. 33, ал. 2 и чл. 45, ал. 2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата влиза в сила от 08.08.2019 година.
§ 2. Преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ поставени по досегашния ред,
се привеждат в съответствие изискванията на настоящата Наредба в срок до 29.03.2020
г.

Ново - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Унифициран вид на фирмени информационни указателни табели и информационно-указателни табели, към чл. 33, ал. 2 и чл. 45, ал.
2:
- метален кол (тръба) Ө80 мм и височина 2750 мм с хромирано покритие или в
тъмнозелен цвят RAL 6000.
- указателни табели с форма на стрелка с метална рамка от П- образен профил,
монтиран с болтове към металния кол. Рамката обработена в цвят RAL 6000 платинено зелено. Основата на рамката е ПВЦ или метал - бял цвят или RAL 6000 с
надписи на българки език и английски език в бял цвят или RAL 6000 и височина на
главните букви мин. 4 см.
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/Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията
на община Кюстендил е приложен към Протокола/
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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, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския съвет
решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от
приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския
съвет, Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил, влиза в сила в
7 – дневен срок от приемането й.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-151/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1097
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

Относно: Допълнение към докладна № 61-00-138/04.07.2019г. за връщане за ново
обсъждане на решение № 1076, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил,
проведено на 27.06.2019г., Протокол № 46, по Заповед № РД-30-169/11.07.2019г. на
Областния управител на Област Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00141/12.07.2019 г., с която докладва, че със Заповед № РД-30-169/11.07.2019г. на
Областния управител на Област Кюстендил е върнато за ново обсъждане от
Общински съвет като незаконосъобразно решение № 1076, прието на заседание на
Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 46, поради
противоречието му на императивните норми на чл.113, ал.1, ал.3 и ал.4, чл.133, ал.1 от
Закона за физическото възпитание и спорта и чл.10, ал.1 от Правилника за статута на
футболистите в системата на Българския футболен съюз.
С горепосочената заповед е върнато за нова обсъждане цялото решение на
ОбС-Кюстендил въпреки, че в мотивите на същата е изяснено, че
незаконосъобразността касае само абзац 1, предложение 4 и текста на абзац 2 на
решение № 1076, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на
27.06.2019г., Протокол № 46
В абзац 1, предложение 4 на решение № 1076, прието на заседание на
Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 46, е налице
противоречие на чл.127 и чл.133, ал.1 от ЗФВС и чл.10, ал.1 от Правилника за статута
на футболистите в системата на Българския футболен съюз, определящи дейностите,
които могат да се подпомагат финансово с публични средства.
По отношение текста на абзац 2 на решение № 1076, прието на заседание на
Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 46,
противоречието е с нормативните правила, регламентирани в чл.113, ал.1, ал.3 и ал.4,
чл.114, ал.1, т.2 и ал.2, предл.първо, касаещи правото на ползване върху спортен
обект-общинска собственост.
В посочените две части с докладна № 61-00-138/04.07.2019г. решението е
върнато за ново обсъждане при условията на чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА по
съображения идентични в заповедта на Областния управител. Предложеното с тази
докладна изменение на решение № 1076, прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 46, се изразява в следното:
1. изписаният текст в абзац 1, предложение 4: „Финансово обезпечаване
(възнаграждения) на футболистите на мъжкия отбор” да бъде прецизиран и изменен,
като се чете: „Финансово обезпечаване на подготовката и възстановяването на
футболистите на мъжкия отбор”.
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2. Текстът на Абзац 2: „С оглед на големия брой възрастови групи (9 бр.) и
намерението за професионална организация и подготовка на отборите Община
Кюстендил предоставя за ползване базите на стадион „Осогово”, стадион
„Странджата” и футболно игрище „Плажа”, с цел провеждане на ежедневна
тренировъчна дейност.” да отпадне изцяло и да бъде отменен.
Доколкото обаче със Заповед № РД-30-169/11.07.2019г. на Областния управител
на Област Кюстендил е върнато цялото ре3шение, то същото следва да бъде повторно
обсъдено и гласувано от Общински съвет Кюстендил, като от него отпаднат
определените за незаконосъобразни текстове.
На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9, предл. второ, във връзка със Заповед № РД-30169/11.07.2019 г. на Областния управител на Област Кюстендил, чл. 21, ал. 2, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 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:
ИЗМЕНЯ решение № 1076, прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 46, както следва:
1. ДАВА съгласието си Община Кюстендил да предостави на Футболен клуб
„Кюстендил“ финансова помощ в размер на 100 000лева(сто хиляди лева) за
участие в първенствата и турнирите, организирани от Българския футболен съюз
през спортно-състезателната 2019-2020 година.
2. Средствата да бъдат разходвани са:
- наем на терени за провежданите футболни срещи в първенствата и
турнирите, организирани от ОС на БФС-Кюстендил и ЗС на БФС-София през
спортно-състезателната 2019-2020г.;
- покриване разходите за транспорт, съдийски хонорари, медицинско
обслужване, охрана;
- финансово обезпечаване(възнаграждения) на треньорския състав;
- картотеки на състезателите, такса правоучастие и лекарствени средства;
- финансово обезпечаване на подготовката и възстановяването на
футболистите.
- други нормативно признати разходи съгласно Закона за физическото
възпитание и спорта и подзаконовите нормативни актове, свързани с
приложението му.
3. Предоставените средства са за сметка на планираните за финансово
подпомагане на спортните организации в § 45-00 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ и да се изплащат на части през спортно-състезателната
2019/2020г.
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4. До един месец след изразходването на финансовите средства ФК
„Кюстендил“ представя в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към
Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт“ при Община
Кюстендил копие от отчетните документи за предходния месец, заверени с печат
на клуба, текст „вярно с оригинала“ и подпис на длъжностно лице от клуба.

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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-141/12.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1098
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

Относно: Ново обсъждане на т.2 от Решение № 1089/27.06.2019 година на Общински
съвет – Кюстендил на основание Заповед №РД-30-168/10.07.2019 година на Областния
управител на Област Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00154/24.07.2019 г., с която докладва, че с Решение № 1089/27.06.2019 година на
Общински съвет – Кюстендил дава съгласие:
1. Кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителите да възложат за своя
сметка изработването на проект за ИПУП - ПР за УПИ I – 59, УПИ III – 57, кв. 14 и
улица с о.т. 21 до о.т. 19 и улица с о.т. 22 – о.т. 18 – о.т. 19 по плана на с. Нови чифлик,
общ. Кюстендил.
2. Да бъде трансформирана собствеността на придаваемите части от „публична
общинска” в „частна общинска” на терен с площ 240 кв. м., част от улица с о.т. 22 –
о.т. 18 – о.т. 19 по плана на с. Нови чифлик, общ. Кюстендил.
3. Кмета на Община Кюстендил да сключи предварителен и окончателен
договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за закупуване на придаваемите места.
Със Заповед №РД-30-168/10.07.2019 година на Областния управител на Област
Кюстендил цитираното решение в частта му по т.2 е върнато за ново обсъждане от
Общински съвет – Кюстендил, като незаконосъобразно.
Счетено е, че даденото с т.2 от решението съгласие за трансформация на
придаваемите части от „публична общинска” в „частна общинска” на терен с площ
240 кв. м., част от улица с о.т. 22 – о.т. 18 – о.т. 19 по плана на с. Нови чифлик, общ.
Кюстендил, е прието в нарушение на материалноправните разпоредби на закона.
Изложени са съображения за нарушение на нормите на чл.6, ал.1 във връзка с чл.3,
ал.2 от Закона за общинската собственост, които регламентират предпоставките за
промяна на характера на собствеността от публична в частна собственост по решение
на общинския съвет. Цитираните норми са анализирани, като е изведено
заключение, че предпоставка за приемане на решение за трансформация на
собствеността е отпадане на „предназначението на имота“ по чл.3, ал.2 от Закона за
общинската собственост, което понятие е равнозначно с „предназначение на имота“
по чл.8 от Закона за устройство на територията. Промяната на предназначението на
имота по ЗУТ настъпвало с одобряването на ПУП, което било предпоставка за
законосъобразност на решението на общинския съвет за трансформация на
собствеността.
Относно мотивите за приемане на решението за отпадане на предназначението
на улицата, тъй като същата не е реализирана и не е провеждано отчуждително
производство, в заповедта са изложени съображения за неприложимост на ЗУТ. Като
краен извод е възприет този, че е без значение е обстоятелството изградена ли е на
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място улица, след като терена е общинска собственост и има предназначение за
улица, която по силата на чл.2, ал.1,т.2 във връзка с чл.3, ал.2,т.1 от ЗОС и &7,т.4, пр.2
от ПЗР на ЗМСМА е публична общинска собственост.
Така изложените в Заповед
№РД-30-168/10.07.2019 година на Областния
управител на Област Кюстендил съображения за незаконосъобразност на т.2 от
Решение №1089/27.06.2019 година на Общински съвет – Кюстендил, не могат да бъдат
споделени. Същите не намират опора в закона. Не може да бъде възприето
еднозначното тълкуване на понятията „предназначение на имота“ по смисъла на
Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, както и
изведеното заключение за приоритетност на устройствения закон в настоящия
случай.
Предназначението, което се придава на имотите по силата на одобрен ПУП
представлява предназначение по смисъла на чл. 8 от Закона за устройство на
територията, като същото няма нищо общо с факта на отпадане на предназначението
на имота като публична общинска собственост при предпоставките на чл.6, ал. във
връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост. Предназначението по
смисъла на ЗУТ служи за устройствените цели на този закон и се придобива по силата
на административен акт. Напротив - предназначението по ЗОС представлява
фактическо състояние, съществуването на което само се констатира с решение на
общинския съвет.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите - публична общинска
собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се
обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. С волеизявлението на
общинския съвет само се "обявява", констатира настъпилия факт на отпадналото
предназначение на имота, а именно, че поради конкретни настъпили обстоятелства
от фактическия, а не от правния мир, имотите вече не служат за трайното
задоволяване на съответната обществена потребност, дефинирана в ЗОС. В
настоящия случай тези факти са – промени в обществено-икономическите условия –
изтекли преклузивни срокове по чл.208 от ЗУТ за провеждане на отчуждително
производство и заявено искане за изменение на ПУП от заинтересованите лица, които
са основание за иницииране на производството за изменение на уличната регулация.
Компетентността за приемане решение за иницииране на производство
за
изменение на уличната регулация, е на общинският съвет, към който момент се
преценява и факта на отпадане на нуждата на общината от частите на съответния
имот, обоснована с устройствените правила и норми и посочените факти. По смисъла
на ЗОС придаваемите по проекта части са престанали да има предназначението,
определено в закон, поради което същите са обявени за частна общинска
собственост.
Съгласно чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме
повторно върнатия за ново обсъждане акт. Актът, върнат за ново обсъждане, се
приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от
половината от общия брой на общинските съветници.
На основание чл. 45, ал. 9, пред. трето от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД30-168/10.07.2019 г. на Областния управител на Област Кюстендил, чл. 21, ал. 2, във
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връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.
15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 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:
ПРИЕМА повторно т.2 от Решение № 1089/27.06.2019 година на Общински
съвет – Кюстендил, а именно: Да бъде трансформирана собствеността на
придаваемите части от „публична общинска” в „частна общинска” на терен с
площ 240 кв. м., част от улица с о.т. 22 – о.т. 18 – о.т. 19 по плана на с. Нови чифлик,
общ. Кюстендил.

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, като т. 1 от решението не подлежи на оспорване пред
Административен съд – Кюстендил по силата на чл. 124б от ЗУТ.
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.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-154/24.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1099
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
Относно: Изменение на Решение № 845/26.07.2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00149/23.07.2019 г., с която докладва, че съгласно Решение на Общински съвет
Кюстендил № 845/26.07.2018г., за реализация на проект „Енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради“, финансиран с Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.030-0005-C01,
финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г. е сключен договор
за кредит № 1004/14.09.2018 г. с Фонд за органите на местното самоуправление в
България – „ФЛАГ“ ЕАД, с него е поет краткосрочен общински дълг. Срока за
погасяване на ползваните по договора средства е 25.08.2019 г., съгласно Решение на
Общински съвет Кюстендил №845/26.07.2018 г.
Задълженията на Община Кюстендил, произтичащи от договора за
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) в рамките на проекта са изпълнени и е
направено и финално отчитане към Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“ (УО на ОПРР) на 22.03.2019 г. По искането, все още
тече процедура по проверка на документите за верифициране на разходи в резултат,
на което е направена проверка на място по документи и по техническата част на
12.07.2019г., но към момента няма яснота кога ще приключи окончателната
верификация. Това е предпоставка за неизпълнение от наша страна на заложения в
договора за кредит срок за възстановяване на ползваните кредитни средства.
Към настоящият момент, задължението на община Кюстендил по договор за
кредит № 1004/14.09.2018 г възлиза на 403 618,00 лв. Тези средства Община Кюстендил
не може да отдели от собствените си приходи за изплащане за кредита към „ФЛАГ“
ЕАД в уговорения срок 25.08.2019 г. Това налага удължаване на срока за
възстановяване на средствата по договора за кредит до 25.01.2020 г., като при
евентуално верифициране и превеждане на съответните суми от УО на ОПРР, с тях
своевременно и предсрочно ще бъде погасен и дълга към ФЛАГ.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА във връзка с и чл. 3, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 15а и чл. 17 от Закона
за общинския дълг и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изменя Решение № 845, прието с протокол № 35 от 26.07.2018г., както следва:
1.
В т.1 думите „краткосрочен общински дълг“ се заменят с
„дългосрочен общински дълг“.
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2.
На ред „Вид на дълга“ думите „краткосрочен дълг“ се заменят с
„дългосрочен дълг“.
3.
На ред „Срок за погасяване“ думите „до 12 месеца, считано от датата
на подписване на договора за кредит“ се заменят с „до 25.01.2020 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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-149/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1100
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

Относно: молба за финансово подпомагане на футболните клубове участващи в 4-та
футболна лига група “Осогово”, гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00150/23.07.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила докладна
записка с Вх. № 92-00-426/12.07.2019г. от Председателите на футболните клубове,
регистрирани по ЗЮЛНЦ на територията на Община Кюстендил, участващи в
първенството на 4-та футболна лига група „Осогово” за отпускане на допълнително
6720 лв. (шест хиляди, седемстотин и двадесет лева). Исканата сума е по повод
решение на Изпълкома на Българския Футболен Съюз, с което се увеличават
съдийските такси и медицинското обслужване в 4-та лига от сезон 2019/2020г. Така,
необходимата сума за провеждането на една футболна среща от първенството на
група „Осогово” се увеличава с 80 лв. (от 200 лв. на 280 лв.). С оглед новите такси, за
финансовото обезпечаване на есенния дял от първенството на „А” Областна група
„Осогово” сезон 2019/2020 г., заложено в Докладна записка от Председателите на УС
на футболните клубове с № 92-00-9/08.01.2019 г. и отпуснатите тогава 35 230, 00 лв. за
цялата календарна година 2019 от Община Кюстендил, са необходими допълнително
6720 лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласието си Община Кюстендил да предостави на футболните
клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ на територията на Община Кюстендил,
участващи в първенството на 4-та футболна лига група „Осогово” допълнително
6720 лв. (шест хиляди, седемстотин и двадесет лева) за покриване на разходите за
съдийски такси и медицинско обслужване за есенния дял от първенството.
Предоставените средства са за сметка на д. 122 Общинска администрация, §
1020 „Външни услуги”.

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
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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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-150/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1101
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
Относно: Финансиране на Футболен клуб „Велбъжд“– Кюстендил и упражняване
предоставеното на същия право с т.1 от Решение №887/27.09.2018 година на Общински
съвет – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00155/24.07.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е депозирана молба с
вх.рег. №92-00-410/08.07.2019 година от Футболен клуб „Велбъжд“ – Кюстендил с
искане за финансиране на клуба от Община Кюстендил в размер на 25 300 /двадесет
и пет хиляди и триста/ лева или 2300/две хиляди и триста/ лева месечно за времето
от 01.08.2019 до 30.06.2020 година за издръжка и участие през предстоящата спортносъстезателна 2019-2020 година.
Исканията са мотивирани с обстоятелството, че е налично увеличение на
административните разходи за участия в първенства в спортно-състезателната 20192020 година, съдийските такси в отделни възрасти, както и цената на медицинското
обслужване на футболните срещи, последното считано от м.октомври 2019 година.
Направен е анализ на конкретните необходими разходи за клуба, липсата на приходи
от спонсорство и невъзможността за събиране на обучителни такси от две трети от
трите формации на клуба, общо 38 деца, основно деца от квартал „Изток“ на гр.
Кюстендил, които се подготвят и тренират като част от концепцията на
ФК“Велбъжд“ за интегриране чрез спорт на ромските малцинства в гр. Кюстендил.
Липсата на приходи е свързана и с отпадане на ФК“Велбъжд“ – Кюстендил от
Югозападна Трета Лига.
В тази връзка в молбата е направено и искане за отмяна на т.2 от Решение
№887/27.09.2018 година и т.1 от Решение №965/31.01.2019 година на Общински съвет
– Кюстендил, с които предоставеното с т.1 от Решение №887/27.09.2018 година на
Общински съвет – Кюстендил право на клуба да постави и ползва безвъзмездно
посочените в същото рекламно-информационни елементи, е обвързано с участието
му в Югозападна Трета Лига.
Направен е предварителен разчет за необходима за месечна издръжка на клуба
сума в размер на 4 200 лева. За разликата до исканото финансиране в размер на
2300/две хиляди и триста/ лева месечно, са посочени очаквани приходи по проект на
договор с рекламодател за ползване на рекламно-информационни елементи на
основание т.1 от Решение №887/27.09.2018 година на Общински съвет – Кюстендил. С
последното е предоставено право на клуба да постави и ползва безвъзмездно
посочените в същото рекламно-информационни елементи.
Упражняването на това право от клуба, впоследствие съгласно т.1 от Решение
№965/31.01.2019 година на Общински съвет – Кюстендил, е обвързано с участието му
в Югозападна Трета Лига, като в случай на отпадането му от лигата, средствата от
ползването на рекламно-информационни елементи, е предвидено да бъдат
превеждани на Община Кюстендил. Изтъкнато е съображение, че схеми за поставяне
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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на билбордове са издадени едва в началото на м. юни 2019 година, което е
препятствало сключването на договор с рекламодател.
Исканията в молбата са обосновани. В компетентността на общинския съвет е
приемането на решение за финансиране на спортните клубове, които имат
регистрация на територията на Община Кюстендил, съгласно чл. 133, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 127 от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с чл. 17, ал.
1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, както и решение за начина на
упражняване на предоставеното от Общински съвет – Кюстендил с т.1 от Решение
№887/27.09.2018 година право на ФК“Велбъжд“ да постави и ползва за срок от 5
години посочените в същото рекламно-информационни материали.
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. 127, ал. 2 и чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и
спорта и т. 1 от Решение № 887/27.09.2018 година на Общински съвет – Кюстендил 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:
1. ДАВА съгласие Община Кюстендил да предостави на Футболен клуб
„Велбъжд“ финансова помощ в размер 25 300 /двадесет и пет хиляди и триста/ лева
или 2300/две хиляди и триста/ лева месечно за времето от 01.08.2019 до 30.06.2020
година за издръжка и участие на клуба през предстоящата спортно-състезателна
2019-2020 година, при следните условия:
1.1. Средствата да бъдат разходвани за:
- наем на терени за провежданите футболни срещи през спортносъстезателната 2019-2020г.;
- покриване разходите за транспорт, съдийски хонорари, медицинско
обслужване, охрана;
- финансово обезпечаване(възнаграждения) на треньорския състав;
- картотеки на състезателите, такса правоучастие и лекарствени средства;
- финансово обезпечаване на подготовката и възстановяването на
футболистите.
- други нормативно признати разходи съгласно Закона за физическото
възпитание и спорта и подзаконовите нормативни актове, свързани с
приложението му.
1.2. Предоставените средства са за сметка на планираните за финансово
подпомагане на спортните организации в § 45-00 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ и да се изплащат на части през спортно-състезателната 2019/2020
г.
1.3. До един месец след изразходването на финансовите средства ФК
„Велбъжд“ да представя в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към
Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт“ при Община
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Кюстендил копие от отчетните документи за предходния месец, заверени с печат
на клуба, текст „вярно с оригинала“ и подпис на длъжностно лице от клуба.
2. Предоставеното с т.1 от Решение №887/27.09.2018 година на Общински
съвет – Кюстендил безвъзмездно право на ФК“Велбъжд“ да постави и ползва
посочените в същото рекламно-информационни елементи и срок, да бъде
упражнявано от клуба независимо от обстоятелството, че същия не участва в
Югозападна Трета лига.
3. Отменя Решение № 965/31.01.2019 г.,прието с Протокол № 41 от 31.01.2019 г.
на Общински съвет Кюстендил и отменя и точки 2 и 3 от Решение №
887/27.09.2018г., прието с Протокол № 37 от 27.09.2018 г. на Общински съвет
Кюстендил.

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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-155/24.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1102
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

Относно: Допълване Списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 13 към Решение № 979/31.01.2019 г. за приемане бюджета на
Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00139/11.07.2019 г., с която докладва, че в изпълнение на Споразумение № ФС010545/28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Кюстендил по
предоставяне на услугата „Личен асистент”, през м. юли 2019 г. е назначено едно
лице на длъжност „личен асистент”, което ще пътува от местоживеенето до
местоработата и обратно за периода от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде допълнен утвърденият
списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от
действителните разходи съгласно Приложение №13 към Решение № 979/31.01.2019 г.
на ОС-Кюстендил за приемане бюджета на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Допълва утвърденият списък на персонала, имащ право на транспортни
разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно Приложение № 13
към Решение № 979/31.01.2019 г. за приемане бюджета на Община Кюстендил със
следното лице:
№ име, презиме фамилия на
пътуващия
ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА
1
ТАСЕВА-ВАСИЛЕВА

направление на пътуване
ГР. КЮСТЕНДИЛ – С. ГОРНА
ГРАЩИЦА - ГР. КЮСТЕНДИЛ

Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на
Община Кюстендил за 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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-139/11.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1103
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
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 № 93-0072/22.07.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-2510/19.07.2019 г. от Снежана Иванова Главева с
адрес: кв. „Герена“, бл. 165, вх. А, ет. 2, ап. 5, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-2470/15.07.2019 г. от Христина Борисова Цекова с
адрес: ул. „Васил Друмев“ № 7А, ет.2, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
3. Заявление с вх. № 94-00-2509/19.07.2019 г. от Даниела Николаева Чорелова с
адрес: ул. „Георги Тертер“ № 30, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка 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. Снежана Иванова Главева на 61 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
2. Христина Борисова Цекова на 76 години в размер на 500 /петстотин/ лв.,
като средствата да се разходват под контрола на социалните работници;
3. Даниела Николаева Чорелова на 58 години в размер на 500 /петстотин/ лв.,
като средствата да се разходват под контрола на социалните работници;
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 – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 93-00-72/22.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1104
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

Относно: Кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение по
Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта
на управление на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда“ 2014-2020 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00156/24.07.2019 г., с която докладва, че управляващият орган на Оперативна програма
„Околна среда“ (ОПОС) 2014 - 2020 г. обяви процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M10P002-2.009
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на
отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които
се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се
подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.
Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се
постигнат поставените цели, следва да са свързани с третиране само на битови
отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до:
предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба,
и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото
самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от
ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и
за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.
Очаквани резултати от процедурата са чрез финансираните проекти да се
допринесе за прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане
постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. Очаква се и
принос за формиране на общество с нулеви отпадъци, повишаване на общественото
съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване
на количеството депонирани битови отпадъци.
Допустими бенефициенти по процедурата са:
 общини;
 юридически лица със стопанска цел;
 юридически лица с нестопанска цел.
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени
проектни предложения е до 9 779 150 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет
хиляди и сто и петдесет) лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде
предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата
равностойност на 200 000 евро).
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
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В тази връзка и като допустим бенефициент по схемата, Община Кюстендил
подготвя проектно предложение, чиято основна цел е принос за формиране на
общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на
йерархията за управлението на отпадъците, с което ще кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и съгласно Насоките за кандидатстване по Процедура №
BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управление на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 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:
Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства с проектно предложение
по Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управление на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-156/24.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1105
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
Относно: Продажба на общински жилища находящи се в гр.Кюстендил, кв.”Запад”,
бл.78, ет.1, ап. 3, бл.95, вх.Б,ет.4,ап.26 и бл.101, ет.1, ап.1.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00145/23.07.2019 г., с която докладва, че във връзка с Решение № 1086 прието на
заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 27.06.2019 г. с протокол №
46, повторно се внася за разглеждане. На основание разпоредбите на чл. 41 и чл. 42
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди , настаняване
под наем и продажба на общински жилища и във връзка с постъпили заявления за
закупуване от настанените в тях наематели, бе възложено изготвяне на пазарни
оценки.
1. Със заявление вх.№ 94-00-1514/15.04.2019 год. Росен Иванов Раденков е
заявил закупуване на жилището в което е настанен, ап.3, етаж 1, жил.блок 78, ж.к.
„Запад” в гр. Кюстендил. Заявлението е разгледано от комисията по чл. 7, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища и е уважено с протокол № 4 от 22.04.2019
год. Жилището представлява: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор
41112.504.72.4.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 69,27 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата:На
същия етаж: 41112.504.72.4.4 Под обекта: няма Над обекта: 41112.504.72.4.7
Прилежащи части: Мазе № 2 с площ 3,33 кв. м., ведно с 1,063 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.72 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл.78, ет.1,
ап.3 - данъчна оценка – 15737.80 лева, пазарна оценка 30500 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3226/27.09.2013 год.
2. Със заявление вх.№ 94-00-1087/15.03.2019 год. Иванка Станкова Андреева е
заявила закупуване на жилището в което е настанена, ап.26, етаж 4, вх.Б, жил. блок
95, ж.к. „Запад” в гр. Кюстендил. Заявлението е разгледано от комисията по чл. 7, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища и е уважено с протокол № 4 от
22.04.2019
год.
Жилището представлява: Самостоятелен обект в сграда, с
идентификатор 41112.504.63.3.26 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, с площ 44,24 кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни
самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.504.63.3.25; 41112.504.63.3.27
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Под обекта:41112.504.63.3.23 Над обекта: 41112.504.63.3.29, съгласно схема №
2685/10.06.2013 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК-гр. Кюстендил.
Прилежащи части: Мазе № 8 с площ 5,40 кв. м., ведно с 1,539 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 3 разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.63 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл.95, вх.Б,
ет.4, ап.26 - данъчна оценка – 11438.80 лева, пазарна оценка 21000 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3273/25.10.2013 год.
3. Със заявление вх.№ 94-00-1205/22.03.2019 год. Емилия Любчова Александрова
е заявила закупуване на жилището в което е настанена, ап.1, етаж 1, жил. блок 101,
ж.к. „Запад” в гр. Кюстендил. Заявлението е разгледано от комисията по чл. 7, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища и е уважено с протокол № 4 от 22.04.2019
год. Жилището представлява: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор
41112.504.80.6.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 45,25 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На
същия етаж: 41112.504.80.6.2 Под обекта: няма Над обекта: 41112.504.80.6.5
Прилежащи части: Мазе № 1 с площ 3,52 кв. м., ведно с 2,523 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.80 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл.101, ет.1,
ап.1 - данъчна оценка – 10528.50 лева, пазарна оценка 19900 лева.
Имотът е актуван с АОС № 2956/14.03.2013 год.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС при спазване на изискванията на
чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 41, чл. 42, чл. 44, т. 3, във
връзка с чл. 48 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/,
Протоколи № 4/22.04.2019 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ 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. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, ап.3, етаж 1, жил.
блок 78, ж.к. „Запад” в гр. Кюстендил с наемател Росен Иванов Раденков , ап.26,
етаж 4, вх.Б, жил. блок 95, ж.к. „Запад” в гр. Кюстендил с наемател Иванка
Станкова Андреева и ап. 1, етаж 1, жил. блок 101, ж.к. „Запад” в гр. Кюстендил с
наемател Емилия Любчова Александрова и ги включва в Списъка – “жилища за
продажба”.
2.Утвърждава пазарните оценки на жилищата, както следва:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.
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47-то заседание на 31 юли 2019 г.
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.504.72.4.3 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 69,27 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 41112.504.72.4.4 Под обекта: няма Над обекта: 41112.504.72.4.7
Прилежащи части: Мазе № 2 с площ 3,33 кв. м., ведно с 1,063 % ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.72
по КККР на гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к.
„Запад”, бл. 78, ет. 1, ап. 3 - данъчна оценка – 15737.80 лева, пазарна оценка 30500
лева.
Имотът е актуван с АОС № 3226/27.09.2013 год.
2.2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.504.63.3.26 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 44,24 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 41112.504.63.3.25; 41112.504.63.3.27 Под обекта:41112.504.63.3.23 Над
обекта: 41112.504.63.3.29, съгласно схема № 2685/10.06.2013 г. на самостоятелен обект
в сграда, издадена от СГКК-гр. Кюстендил. Прилежащи части: Мазе № 8 с площ
5,40 кв. м., ведно с 1,539 % ид. части от общите части на сградата и от правото на
строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3 разположена в поземлен
имот с идентификатор 41112.504.63 по КККР на гр. Кюстендил. Адрес на
поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл. 95, вх. Б, ет. 4, ап. 26 - данъчна
оценка – 11438.80 лева, пазарна оценка 21000 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3273/25.10.2013 год.
2.3. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.504.80.6.1 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 45,25 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 41112.504.80.6.2 Под обекта: няма Над обекта: 41112.504.80.6.5
Прилежащи части: Мазе № 1 с площ 3,52 кв. м., ведно с 2,523 % ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.80
по КККР на гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к.
„Запад”, бл. 101, ет. 1, ап. 1 - данъчна оценка – 10528.50 лева, пазарна оценка
19900 лева.
Имотът е актуван с АОС № 2956/14.03.2013 год.
3.Възлага на кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата на
недвижимите имоти - по т. 2 и издаде заповеди и сключи договори.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-145/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1106
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
Относно: Продажба на общинско жилище находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Шейново”
№ 27.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00153/24.07.2019 г., с която докладва, че на основание разпоредбите на чл.41 и чл. 42 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди , настаняване под
наем и продажба на общински жилища и във връзка с постъпило заявление за
закупуване от настанения в него наемател, бе възложено изготвяне на пазарна оценка.
1. Със заявление вх.№ 94-00-2416/09.07.2019 год. Фикрет Шамсидин Ибраим е
заявил закупуване на жилището в което е настанен, жилищна сграда-еднофамилна в
гр.Кюстендил, ул.”Шейново” № 27. Заявлението е разгледано от комисията по чл.7,
ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища и е уважено с протокол №
6 от 11.07.2019
год.
Жилището представлява: Сграда с идентификатор
41112.504.409.1 със застроена площ 62.00 (шестдесет и два) кв. метра; брой етажи 1;
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, мазе с площ 62.00 кв.метра, ведно
със съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с
идентификатор 41112.504.409 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96 / 28.10.2008 г. на Изпълнителен директор
на АГКК, с площ 350.00 (триста и петдесет) кв. метра. Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m).
Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 2138, квартал: 130, парцел
ХХV. Адрес на поземления имот: гр.Кюстендил, ул. "Шейново" № 27 данъчна
оценка – 11903.00 лева, пазарна оценка 17000.00 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3181/14.08.2013 год.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС при спазване на изискванията на чл.
42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 41, чл. 42, чл. 44, т. 3, във връзка
с чл. 48 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/,
Протоколи № 6/11.07.2019 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ 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. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, жилищна сградаеднофамилна с идентификатор 41112.504.409.1, находяща се в гр.Кюстендил,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.
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ул.”Шейново” № 27 с наемател Фикрет Шамсидин Ибраим и го включва в
Списъка – “жилища за продажба”.
2.Утвърждава пазарната оценка на жилището, както следва:
2.1. Сграда с идентификатор 41112.504.409.1 със застроена площ 62.00 (шестдесет и
два) кв. метра; брой етажи 1; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна,
мазе с площ 62.00 кв.метра, ведно със съответните идеални части от правото на
строеж върху поземлен имот с идентификатор 41112.504.409 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96 /
28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 350.00 (триста и
петдесет) кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m). Стар идентификатор:
няма. Номер по предходен план: 2138, квартал: 130, парцел ХХV. Адрес на
поземления имот: гр.Кюстендил, ул. "Шейново" № 27 данъчна оценка – 11903.00
лева, пазарна оценка 17000.00 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3181/14.08.2013 год.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата на
недвижимия имот - по т.2 и издаде заповед и сключи договор.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-153/24.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 1107
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

Относно: Именуването на улици с о.т.173 – 179, с о.т.173 – 180 с о.т.178 – 181 по
плана за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00144/22.07.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e постъпило писмо с
рег.№ 10-00-165/09.07.2019 г. от Стоян Ръждавички – Кмет на с. Раждавица, общ.
Кюстендил с предложение за именуване на улици с о.т.173 – 179, с о.т.173 – 180 с
о.т.178 – 181 по плана за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил.
Съгласно чл. 89 от закона за гражданската регистрация (ЗГР) адресът е
еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то получава
кореспонденцията си. Адресът в Република България се състои задължително от
името на областта, общината и населеното място. В зависимост от мястото, което
описва, адресът може да включва наименование на улица - площад, булевард,
жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, апартамент.
Към момента улици с о.т.173 – 179, с о.т.173 – 180 с о.т.178 – 181 по плана за
регулация на с. Раждавица са безименни и поради това не могат да бъдат определяни
административни адреси за прилежащите имоти към тези улици.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде създадена временна комисия
за изготвяне на проект за решение за именуване на улиците.
Мотиви: На основание чл.5, ал.1 т.1 и т.18 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет- Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Общинският съвет: създава постоянни и временни
комисии и избира техните членове. Приема решения за именуване и преименуване на
улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни
местности и други обекти с общинско значение.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация
Р Е Ш И:
Дава съгласие за започване на процедура по именуване на безименните
улици с о.т.173 – 179, с о.т.173 – 180 с о.т.178 – 181 по плана за регулация на с.
Раждавица, общ. Кюстендил, във връзка с постъпилото писмо с рег. № 10-00165/09.07.2019 г. от Стоян Ръждавички – Кмет на с. Раждавица, общ. Кюстендил,
като членовете на постоянната комисия по образование, култура и духовно
развитие към Общински съвет – Кюстендил да определи състав на временна
комисия, която да изготви проект за решение.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-144/22.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 1108
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
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.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00146/23.07.2019 г., с която докладва, че с вх. №92-00-151/11.03.2019 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на поземлени
имоти:
- с проектен имот с идентификатор 23282.115.704/по скица-проект №15-92398211.12.2018 г. с проектна площ 802 кв.м, АОС №5115/10.06.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Георги Христов Главев. Имотът представлява поземлен имот с
идентификатор 23282.115.58 с площ 802 кв.м с начин на трайно ползване – зеленчукова
градина. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр.
Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №23-А/15.08.2008 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Георги
Христов Главев в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№20250И от 23.12.1991 г. и скица-проект №15-923982-11.12.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с 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:
Проектен имот с идентификатор 23282.115.704 с проектна площ 802 кв.м по
Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ
поземлен имот с идентификатор 23282.115.58 – Общински поземлен фонд с площ
от 802 кв.м, местност „Градините” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№ 20250И от 23.12.1991 г. на наследниците на Георги Христов Главев.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-146/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1109
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47
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.Горна Гращица, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00147/23.07.2019 г., с която докладва, че с вх. №92-00-118/22.02.2019 г. и вх. №94-00118/27.03.2019 г. е постъпило мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне
земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в стари реални
граници. След геодезическо заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени
границите на поземлени имоти:
- с проектен имот с идентификатор 16198.53.180/по скица-проект №15-774904.01.2019 г. с проетна площ 616 кв.м, АОС №5078/09.05.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Горна Гращица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Кирил Димитров Робев. Имотът представлява част от поземлен
имот с идентификатор 16198.53.24 с площ 1251 кв.м с начин на трайно ползване –
нива. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр.
Кюстендил.
- с проектен имот с идентификатор 16198.48.64/по скица-проект №15-763504.01.2019 г. с проетна площ 1002 кв.м, АОС №5113/10.06.2019 г. за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Горна Гращица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Кирил Димитров Робев. Имотът представлява част от поземлен
имот с идентификатор 16198.48.8 с площ 57525 кв.м с начин на трайно ползване –
пасище. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр.
Кюстендил.
С Договор за аренда №Д-00-844/20.12.2018 г. имот с идентификатор 16198.48.8 в
землището на с.Горна Гращица е предоставен от Община Кюстендил за временно
ползване за срок от 5 стопански години, считано от 1.10.2018 г. до 30.09.2023 година на
Евелина Красимирова Георгиева-собственик на животновъден обект с пасищни
селскостопански животни в землището на с.Берсин.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №10-22/18.08.2000 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Кирил Димитров Робев в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
преписка с вх.№10064 от 02.09.1991 г. и скици-проекти №15-7749-04.01.2019 г.; №157635-04.01.2019 г.
Писмо изх.№92-00-118/07.03.2019 г. до началника на Общинска служба по
земеделие - Кюстендил
Договор за аренда №Д-00-844/20.12.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с 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. Проектен имот с идентификатор 16198.53.180 с проектна площ 616 кв.м по
Кадастралната карта на с.Горна Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 16198.53.24 – Общински поземлен фонд с площ от
1251 кв.м, местност „Извево” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№ 10064 от 02.09.1991 г. на наследниците на Кирил Димитров Робев.
2. Проектен имот с идентификатор 16198.48.64 с проектна площ 1002 кв.м по
Кадастралната карта на с.Горна Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 16198.48.8 – Общински поземлен фонд с площ от
57525 кв.м, местност „Брекян” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№ 10064 от 02.09.1991 г. на наследниците на Кирил Димитров Робев.

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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-147/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1110
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.07.2019 г.
Протокол № 47

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.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00148/23.07.2019 г., с която докладва, че с вх.№92-00-286/09.05.2019 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на поземлени
имоти:
- с проектен имот с идентификатор 23282.117.116/по скица-проект №15383851-30.04.2019 г. с площ 3373 кв.м, АОС №5108/10.06.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Стоимен Харалампиев Пашалийски. Имотът представлява част от
поземлен имот с идентификатор 23282.117.60 с площ 5465 кв.м с начин на трайно
ползване – пасище. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с проектен имот с идентификатор 23282.117.115/по скица-проект №15383941-30.04.2019 г. с площ 2092 кв.м, АОС №5114/10.06.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Стоимен Харалампиев Пашалийски. Имотът представлява част от
поземлен имот с идентификатор 23282.117.60 с площ 5465 кв.м с начин на трайно
ползване – пасище. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с проектен имот с идентификатор 23282.117.117/по скица-проект №15384726-30.04.2019 г. с площ 2566 кв.м, АОС №5109/10.06.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Стоимен Харалампиев Пашалийски. Имотът
представлява
поземлен имот с идентификатор 23282.117.59 с площ 2566 кв.м с начин на трайно
ползване – пасище. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с проектен имот с идентификатор 23282.261.522/по скица-проект №15384551-30.04.2019 г. с площ 1491 кв.м, АОС №5102/23.05.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Стоимен Харалампиев Пашалийски. Имотът представлява част от
поземлен имот с идентификатор 23282.261.16 с площ 4430 кв.м с начин на трайно
ползване – нива. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от
ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с проектен имот с идентификатор 23282.62.343/по скица-проект №15-38414530.04.2019 г. с площ 402 кв.м, АОС №5104/23.05.2019 г. за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на наследниците на
Стоимен Харалампиев Пашалийски. Имотът представлява част от поземлен имот с
идентификатор 23282.62.3 с площ 583 кв.м с начин на трайно ползване – нива.
Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ,
назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр.
Кюстендил.
- с проектен имот с идентификатор 23282.256.198/по скица-проект №15384650-30.04.2019 г. с площ 1399 кв.м, АОС №5110/10.06.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на
наследниците на Стоимен Харалампиев Пашалийски. Имотът
представлява
поземлен имот с идентификатор 23282.256.4 с площ 999 кв.м с начин на трайно
ползване – овощна градина и поземлен имот с идентификатор 23282.256.3 с площ 400
кв.м с начин на трайно ползване – овощна градина. Община Кюстендил е придобила
имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на
комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на
Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №23-10/10.12.1992 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Стоимен Харалампиев Пашалийски в съществуващи/възстановими/ стари реални
граници по преписка с вх.№20087 от 20.09.1991 г. и скица-проект № 15-38385130.04.2019 г.; скица-проект №15-383941-30.04.2019 г.; по скица-проект №15-38472630.04.2019 г. скица-проект №15-384551-30.04.2019 г.; скица-проект №15-38414530.04.2019 г.; скица-проект №15-384650-30.04.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.

Р Е Ш И:
1. Проектен имот с идентификатор 23282.117.116 с проектна площ 3373 кв.м
по Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 23282.117.60 – Общински поземлен фонд с
площ от 5465 кв.м, местност „Свирче” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ
по преписка с вх.№ 20087 от 20.09.1991 г. на наследниците на Стоимен Харалампиев
Пашалийски.
2. Проектен имот с идентификатор 23282.117.115 с проектна площ 2092 кв.м
по Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 23282.117.60 – Общински поземлен фонд с
площ от 5465 кв.м, местност „Свирче” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ
по преписка с вх.№ 20087 от 20.09.1991 г. на наследниците на Стоимен Харалампиев
Пашалийски.
3. Проектен имот с идентификатор 23282.117.117 с проектна площ 2566 кв.м
по Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ
поземлен имот с идентификатор 23282.117.59 – Общински поземлен фонд с площ
от 2566 кв.м, местност „Свирче” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№ 20087 от 20.09.1991 г. на наследниците на Стоимен Харалампиев
Пашалийски.
4. Проектен имот с идентификатор 23282.261.522 с проектна площ 1491 кв.м
по Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 23282.261.16 – Общински поземлен фонд с
площ от 4430 кв.м, местност „Падарница” да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ по преписка с вх.№ 20087 от 20.09.1991 г. на наследниците на Стоимен
Харалампиев Пашалийски.
5. Проектен имот с идентификатор 23282.62.343 с проектна площ 402 кв.м по
Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 23282.62.3 – Общински поземлен фонд с площ от
583 кв.м, местност „Поройо” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№ 20087 от 20.09.1991 г. на наследниците на Стоимен Харалампиев
Пашалийски.
6. Проектен имот с идентификатор 23282.256.198 с проектна площ 1399 кв.м
по Кадастралната карта на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ
поземлен имот с идентификатор 23282.256.4 – Общински поземлен фонд с площ от
999 кв.м, местност „Край бахчи” и поземлен имот с идентификатор 23282.256.3 –
Общински поземлен фонд с площ от 400 кв.м, местност „Средни бахчи” да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№ 20087 от 20.09.1991 г. на
наследниците на Стоимен Харалампиев Пашалийски.
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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
47-то заседание на 31 юли 2019 г.
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
31.07.2019 г., Протокол № 47/31.07.2019 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-148/23.07.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 08. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 08. 2019 г.

