Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 1142
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет
на кметство.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00192/11.09.2019 г., с която докладва, че с Указ № 163 от 16.07.2019 г. на Президента на
Република България, обн. ДВ. бр. 56 от 16.07.2019 година са насрочени избори за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.
Към момента община Кюстендил се състои от 72 населени места,
структурирани в 30 кметства, а в останалите има назначени 20 кметски наместници.
Съгласно чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство
на Република България условията за създаване на кметство са наличие на население
над 350 души общо в населените места, образуващи кметството и възможност за
изпълнение на предоставени от общината функции.
В Община Кюстендил видно от таблицата на населението към 16.07.2019 година
ще се произвеждат избори за кмет на кметство в 17 населени места.
Към 24.09.2019 г. се очаква 15 кметове на кметства да се регистрират като
кандидати за кмет на кметство и общински съветници. Кметът на община Кюстендил
е кандидат за кмет на община.
Чл.161, ал.1 от Изборния кодекс гласи, че кандидат, който е държавен или
местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с
изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор
неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до
обявяване на резултатите от изборите. Съгласно чл.42, ал.8 от ЗМСМА, когато кмет на
община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински
съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата Общинския съвет
избира временно изпълняващ длъжността кмет на община или кмет на кметство за
срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ
длъжността кмет на община се избира от един от заместник-кметовете съгласно чл.42,
ал.6, изр. второ от ЗМСМА.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 8 и ал. 6 изр. второ и ал. 11 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 161 ал. 1 от Избирателния кодекс,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Избира Светослав Димитров Василев - заместник-кмет "Култура,
образование, туризъм, младежки дейности и спорт" за временно
изпълняващ длъжността Кмет на община Кюстендил за периода от края на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.
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мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет,
като задължава кмета на Община Кюстендил да издаде заповед за временно
изпълняващ длъжността кмет на един от заместник – кметовете на
общината за времето в което е в отпуск – от деня следващ решението за
регистрацията в ОИК за кандидат за кмет на общината до края на мандата
25 октомври 2019 г.
2. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в кметствата на
община Кюстендил за времето в което са в отпуск – от деня следващ
решението за регистрацията им в ОИК за кандидат за кмет на кметство до
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, както следва:
- Кметство с. Багренци Благовесна Илиева Николова – кмет на
с.Търновлаг;
- Кметство с. Богослов – Румен Боянов Алексов – кметски наместник на
с.Горановци, с.Полетинци;
- Кметство с. Горна Гращица – Даниела Йорданова Точева – кмет на
с.Таваличево;
- Кметство с. Граница – Венета Василева Тодорова – кметски наместник на
с.Лелинци и с.Търсино;
- Кметство с. Драговищица – Огнян Драганов Янев – кмет на с.Стенско;
- Кметство с. Жабокрът – Александър Стефанов Йорданов – кмет на
с.Гирчевци;
- Кметство с.Жиленци – Татяна Симеонова Георгиева – кмет на с.Гюешево
- Кметство с.Коняво – Виолета Димитрова Симеонова – кметски
наместник на с.Цървеняно;
- Кметство с Лозно – Валентин Боянов Точев – кмет на с.Вратца;
- Кметство с.Николичевци – Кирил Йорданов Стоименов – кмет на
с.Скриняно;
- Кметство с.Пиперков чифлик - Благовесна Илиева Николова – кмет на
с.Търновлаг
- Кметство с.Раждавица – Климент Димитров Терзийски – кмет на
с.Шишковци;
- Кметство с.Слокощица – Копринка Йорданова Костадинова – кметски
наместник на с.Ново село, с.Савойски, с.Сажденик и с.Цървена ябълка;
- Кметство с.Соволяно – Красимир Георгиев Тодоров – кметски наместник
на с.Мазарачево и с.Кършалево;
- Кметство с.Ябълково – Людмила Георгиева Пухова – кмет на
с.Копиловци.
3. Трудовите правоотношения на временно изпълняващите длъжността кмет
на кметство по т. 2 да се уредят при условията на чл.259 от Кодекса на труда,
считано от деня следващ решението за регистрацията в ОИК за кандидат за
кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство,
като им се заплати допълнително възнаграждение в размер на 250,00 /двеста
и петдесет/ лева.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-192/11.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1143
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Съществуване на паралелки в общинските училища за учебната
2019/2020 година под допустимия минимален брой ученици.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00193/11.09.2019 г., с която докладва, че намаляването на учениците в Община
Кюстендил доведе до спад на учениците в общинските училища за 2019/2020 учебна
година. Броят на учениците е под допустимия минимум в следните училища и
паралелки:

Училище
Основно училище
/ОУ/ „Даскал
Димитри“
Основно училище
/ОУ/ „Христо
Ботев“
Начално училище
/НУ/ „Св.св. Кирил
и Методий“ – с.
Раждавица

I клас брой
ученици

III клас –
брой
ученици

V клас брой
ученици

VI клас – брой
ученици

14

-

-

16

16

13

-

-

-

-

13

Нормативът за броя на учениците в паралелките, съгласно приложение №7
към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, е:
Клас
I, III
V,VI

Минимален норматив за
броя на учениците
16
18

Максимален норматив за
броя на учениците
22
26

Постъпило е искане от директорите на ОУ „Даскал Димитри“, ОУ „Христо
Ботев“ и НУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Раждавица за допускане на съществуването
на паралелки през 2019/2020 учебна година с брой ученици под минималния,
определен в
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование. Мотивите са:
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на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование се допуска
изключение в минималния брой на учениците в паралелката в неспециализирани и
специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не
по-малко от 10;
- желанието на учениците и родителите им да учат в съответното
училище;
- паралелките са единствени за съответния клас и в трите училища.
На основание чл. 68, ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование при съществуването на
паралелка с брой ученици под необходимия минимум допълнителни средства извън
определените по единния разходен стандарт се осигуряват по преценка на
финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства
се определя от финансиращия орган.
На основание 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, във връзка с чл. 100, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 68, ал. 2, във връзка с 68,
ал. 1, т. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с 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 за съществуването на паралелки с брой ученици под
необходимия минимум през учебната 2019/2020 година, както следва:
Училище
ОУ „Даскал
Димитри“
ОУ „Христо Ботев“
НУ „Св.св. Кирил и
Методий“ – с.
Раждавица

I клас брой
ученици

III клас –
брой
ученици
-

V клас брой
ученици

VI клас –
брой
ученици

-

16

-

-

16

13

-

13

-

-

14

2. Определя допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по eдинен разходен стандарт , както следва:
За финансовата 2019 година:
Училище

Недостиг на
ученици до
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Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.

ОУ „Даскал Димитри“
ОУ „Христо Ботев“
НУ „Св.св. Кирил и
Методий“ – с. Раждавица

минимални
я норматив
/брой/
4
7

стандарт
/ЕРС/
/лева/
1611
1611

/брой/

ЕРС
/лева/

3,5
3,5

375,90
657,83

3

1611

3,5

281,93

Месец
и
/брой/

Средства на 20%
от размера на
ЕРС
/лева/

8,5
8,5

1055,70
1847,48

8,5

791,78

За финансовата 2020 година:

Училище
ОУ „Даскал Димитри“
ОУ „Христо Ботев“
НУ „Св.св. Кирил и
Методий“ – с. Раждавица

Недостиг на
ученици до
минимални
я норматив
/брой/
4
7

Единен
разходен
стандарт
/ЕРС/
/лева/
1863
1863

3

1863

Всичко за 2019/2020 учебна година:
o
ОУ „Даскал Димитри“ – 1431,60 лева;
o
ОУ „Христо Ботев“ – 2505,31 лева;
o
НУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Раждавица – 1073,71 лева.

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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-193/11.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 1144
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49

Относно: Съществуване на паралелка в Седмо основно училище „Ильо войвода“ гр.
Кюстендил за учебната 2019/2020 г. под допустимия минимален брой ученици.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00194/11.09.2019 г., с която докладва, че намаляването на учениците в Община
Кюстендил доведе до спад на учениците в Седмо основно училище „Ильо войвода“ за
2019/2020 учебна година. Броят на учениците е под допустимия минимум, както
следва:
Училище
Основно училище /ОУ/ „Ильо
войвода“

I клас - брой ученици
8

Нормативът за броя на учениците в паралелките, съгласно приложение №7
към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, е:
Клас
I

Минимален норматив за
броя на учениците
16

Максимален норматив за
броя на учениците
22

Постъпила е докладна записка от директора на ОУ „Ильо войвода“за
допускане на съществуването на паралелка през 2019/2020 учебна година с брой
ученици под минималния, определен в Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование. Мотивите са:
- на основание чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование паралелка с по-малко от
10 ученици в неспециализирано училище може да се формира в особени случаи след
разрешение на началника на Регионално управление на образованието, ако са
осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единен разходен стандарт. Разрешението се издава по мотивирано
искане на първостепенния разпоредител с бюджет. Към искането се прилага решение
на Общинския съвет за осигуряване на допълнителни средства;
- желанието на учениците и родителите им да учат в ОУ „Ильо войвода“;
- едно от децата е със специални образователни потребности и близостта с
Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, който
се намира в същата сграда, е от огромно значение за успешното му включване в
образователната система;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.
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-

паралелката в първи клас е единствена за училището.

На основание 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,във връзка с чл. 100, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 68, ал. 2, във връзка с 68,
ал. 1, т. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с 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 за предоставяне на допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес в първи клас в ОУ „Ильо войвода“ за учебната
2019/2020 година извън определените по единен разходен стандарт, както следва:
За финансовата 2019 година:

Училище

ОУ „Ильо войвода“

Недостиг на
ученици до
минимални
я норматив
/брой/
8

Единен
разходен
стандарт /ЕРС/
/лева/

Месец
и
/брой/

Средства на 20%
от размера на
ЕРС
/лева/

1611

3,5

751,80

Единен
разходен
стандарт /ЕРС/
/лева/

Месец
и
/брой/

Средства на 20%
от размера на
ЕРС
/лева/

1863

8,5

2111,40

За финансовата 2020 година:

Училище
ОУ „Ильо войвода“

Недостиг на
ученици до
минимални
я норматив
/брой/
8

Всичко за 2019/2020 учебна година: 2863,20 лв.
2. Задължава кмета на Община Кюстендил да изготви мотивирано искане
до началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за
формиране на паралелка в първи клас с осем ученици в ОУ „Ильо войвода“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.
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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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-194/11.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1145
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
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 № 93-0072/12.09.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-3123/09.09.2019 г. от Соня Милчова Тонева с адрес:
ул. „Неофит Бозвели“ № 9А, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-3111/05.09.2019 г. от Страхил и Силва Кирилови с
адрес: ул. „Любимец“ № 36, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
3. Заявление с вх. № 94-00-3109/05.09.2019 г. от Катя Йорданова Георгиева с
адрес: ул. „Драгоман“ № 16А, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
4. Заявление с вх. № 94-00-2976/26.08.2019 г. от Горица Стоименова Йорданова с
адрес: кв. „Запад“ бл. 101, ет. 3, ап. 10, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
5. Заявление с вх. № 94-00-3127/09.09.2019 г. от Мълвина Мирославова
Стефанова с адрес: ул. „Елин Пелин“ № 11, с. Копиловци, 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. Соня Милчова Тонева на 60 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.
2. Сашка Страхилова Неделчова на 11 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
3. Катя Йорданова Георгиева на 32 години в размер до 1000/сто/ лв., след
предоставяне на финансов документ за извършена операция от 2019 г.;
4. Горица Стоименова Йорданова на 69 години в размер до 1000 /хиляда/ лв.,
след предоставяне на финансов документ за извършена операция;
5. Мълвина Мирославова Стефанова на 29 години в размер до 1000 /хиляда/
лв.,, след предоставяне на финансови документи, под контрол на социалния
работник;
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2019 г.
по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 93-00-72/12.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 1146
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
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 № 61-00198/13.09.2019 г., с която докладва, че в изпълнение на Споразумение № Д-00498/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане, Националния
осигурителен институт и Община Кюстендил по предоставяне на услугата
„Механизъм лична помощ”, на 30.08.2019 г. са сключени два броя трудови договори, в
сила от 01.09.2019 г., на лица на длъжност „личен асистент”, които ще пътуват от
местоживеенето до местоработата и обратно за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 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
следните лица:
№ име, презиме фамилия на
пътуващия
КАПКА САШОВА
1. ВУЧКОВА
2. ВЕРКА КИРИЛОВА
МЛАДЕНОВА

направление на пътуване
С. ЖИЛЕНЦИ - ГР. КЮСТЕНДИЛ – С.
ЖИЛЕНЦИ
С. КОПИЛОВЦИ – ГР. КЮСТЕНДИЛ – С.
КОПИЛОВЦИ

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на
Община Кюстендил за 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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-198/13.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1147
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Предоставяне на финансова помощ на Общински съвет на Съюз на
пенсионерите 2004 – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00199/13.09.2019 г., с която докладва, че е постъпила докладна записка с входящ номер
62-00-9/13.09.2019 г. от Малинка Петрова Чингарска - председател на Общински
съвет на Съюз на пенсионерите 2004 - Кюстендил, за оказване на финансова помощ в
размер на 300,00 лева, необходима за провеждане на Шести преглед на
художествената самодейност на пенсионерските клубове.
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:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2019 г. 300,00
(триста) лева на Общински съвет на Съюз на пенсионерите 2004 – Кюстендил за
провеждане на Шести преглед на художествената самодейност на пенсионерските
клубове.
Средствата да бъдат изплатени от §42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-199/13.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1148
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Предоставяне на финансова помощ, във връзка със строителството на
храм-параклис „Св. Св. Петър и Павел“ с. Гирчевци, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00201/17.09.2019 г., с която докладва, че е постъпила докладна записка с входящ номер
10-00-238/16.09.2019 г. по описа на община Кюстендил от църковното настоятелство
на храм-параклис „Св. Св. Петър и Павел“ с. Гирчевци за оказване на финансова
помощ, необходима за строителството на храма. Съгласно разчетите необходимата
сума е в размер на 3 344,00 лева.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2019 г. 3 344,00
лева
(три хиляди триста четиридесет и четири лева), необходими за
строителството на храм-параклис „Св. Св. Петър и Павел“ с. Гирчевци, общ.
Кюстендил.
Средствата да бъдат изплатени от §55-03 „Капиталови трансфери за
организации с нестопанска цел“.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.
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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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-201/17.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1149
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Организиране и провеждане на маратон „Кюстендил“ – 2020 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00197/11.09.2019 г., с която докладва, че след проведени срещи с ръководдството на
БФЛА /Българска федерация лека атлетика/, относно възможността за организиране
и провеждане на маратон „Кюстендил“ през 2020 година е изготвен Проектоплан за
развитие по организиране на състезанието.
По предварителни проучвания на БФЛА и Атлетически клуб „Цвети
Кирилова“ – Кюстендил, може да се направи трасе със старт-финал площад
„Велбъжд“ гр. Кюстендил - село Граница /6.5 км/ - Граница – Багренци /3 км/ Багренци – Жабокрът /3.5 км/ - Жабокрът – Кюстендил /6.5 км/ плюс допълнителна
отсечка в центъра на града и около културните и исторически забележителности.
Обиколката на трасето ще бъде точно 21.1 км /полумаратон/, като бегачите на
пълната дестинация ще правят по две обиколки. Ще се направят и две допълнителни
дестинации – 5 км и бягане за деца - 1 км.
Изготвена е примерна програма и съпътстващи събития на Маратон
„Кюстендил“.
Поради сроковете за организиране на спортни състезания, залегнали в
Правилника на БФЛА (краен срок за регистриране на маратон 15.09.2020 г.), Община
Кюстендил е изпратила писмо с Изх. №92-00-522/11.09.2019г. до господин Добромир
Карамаринов, президент на БФЛА, с което го уведомява, че предстои гласуване от
Общински съвет Кюстендил на Решение относно организиране и провеждане на
Маратон „Кюстендил“. При гласувана подкрепа на решението, предлага
състезанието да бъде включено в спортния календар на БФЛА – примерна дата
20.09.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Кюстендил да организира и проведе Маратон
„Кюстендил“ съвместно с БФЛА при стриктно спазване на наредбите,
правилниците и инструкциите на БФЛА с цел покриване на критериите
състезанието да бъде включено в международния спортен календар на ЕАА
/Европейска атлетическа асоциация/ и IAAF /Международна асоциация на
атлетическите федерации/.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-197/11.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1150
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Утвърждаване на наемни цени за ползване на земеделски земи от
Общински поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00191/11.09.2019 г., с която докладва, че съгласно разпоредбата на чл.12, ал.3 от
Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд и чл.30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество, началните тръжни цени за отдаване под
наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд се определят с
решение на Общинския съвет. За стопанската 2018 - 2019 година приетите с Решение
№851/26.07.2018 г. на Общинския съвет Кюстендил наемни цени за ползване на
земеделските земи от ОПФ са описани в Приложение № 5 към чл. 30 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.
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, изпълнение на чл. 12, ал. 3 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и чл. 30 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,
началните тръжни цени за отдаване под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Определя размерът на наемните цени за ползване на земеделските земи за
стопанската 2019 - 2020 година в Приложение 5 към чл.30 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, както следва:
Приложение №5 към чл.30
Размерът на годишната наемна цена за декар на отдаваните под наем
земеделски земи от общинския поземлен фонд.
1.За отглеждане на едногодишни полски култури.
Категория на земя
лв/дка неполивни
лв/дка поливни условия
условия
ІІ
24.00
30.00
ІІІ
16.00
24.00
ІV
15.00
23.00
V
14.00
21.00
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.
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VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х

12.00
10.00
9.00
8.00
7.00

18.00
15.00
14.00
12.00
11.00

2.За отглеждане на трайни насаждения.
лв/дка неполивни условия
лв./дка поливни условия
48.00
72.00
3.За отдаване под наем на имоти от Общинския поземлен фонд за
строителство с телекомукационни съоръжения на мобилни оператори и имотите
с променено предназначение за други нужди по Закона за опазване земеделските
земи, месечният наем е 900.00 лв/дка.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-191/11.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
49-то заседание на 19 септември 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1151
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00195/11.09.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил с №67-01-58/05.09.2019 г. е
постъпило предложение от Елена Стоилова – директор на ПМГ „Проф. Ем. Иванов” –
гр. Кюстендил, относно даване на съгласие от Общински съвет - Кюстендил за
провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост съгласно АПОС 61/22.04.1997 г., а именно: плувен басейн, ведно с
прилежащите към него спомагателни помещения – две съблекални, две бани със
санитарни възли и помещение за спасител, находящи се на първия етаж на сграда с
идентификатор 41112.504.1444.3. На свое заседание, проведено на 02.04.2019 г.
Педагогическият съвет е взел решение плувния басейн да бъде отдаден под наем.
Същият е ремонтиран и годен за експлоатация, но към настоящия момент не се
ползва по предназначение, тъй като часове по плуване не са предвидени в учебния
план. Поддръжката на плувния басейн изисква наемането на външни изпълнители,
които притежават специални знания, средства за консумативи и други, които по
предварителен разчет са в значителен размер и следва да бъдат поети от бюджета на
училището, което е невъзможно.
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. 8, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот с идентификатор
41112.504.1444.3, публична общинска собственост съгласно АПОС 61/22.04.1997 г., а
именно: първия етаж на сградата, представляващ – плувен басейн, спомагателни
помещения – две съблекални, две бани със санитарни възли и помещение за
спасител, за срок от 7 /седем/ години, при начална тръжна цена 100.00 /сто/ лв. без
ДДС на месец, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда и при
условията на глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
2. Ръководителят на учебното заведение да проведе тръжната процедура,
съгласно изискванията на Глава VIII от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26.09. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 09. 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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-195/11.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1152
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Разпореждане с поземлен имот с идентификатор 48355.501.11 по КККР на
с. Вратца, общ. Кюстендил – частна общинска собственост, при учредено право на строеж.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00189/05.09.2019 г., с която докладва, че със заявление вх. № 94-00-2586/29.07.2019 г.
Стоил Тодоров Стойков, с постоянен адрес: гр. Кюстендил, ж.к.”Румена Войвода” 9,
ет.1, ап.3, е поискал придобиване на собственост, върху имот – частна общинска
собственост, представляващ: Застроен поземлен имот с идентификатор 48355.501.11
по КККР на с.Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-1226/13.06.2018
год. на ИД на АКГГ, с площ 794.00 /седемстотин деветдесет и четири/ кв.м. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване (до 10m); Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 11,
квартал 12; парцел ІV. Имотът е актуван с АЧОС № 5237/22.08.2019 г
Съгласно нотариален акт № 50, том ІІ, дело № 204/2003 год. на РС – Кюстендил и
скица № 15-603042/04.07.2019 год., е видно че Стоил Тодоров Стойков е закупил от
Цветанка Георгиева Стоименова „едноетажна масивна жилищна сграда” изградена
въз основа на отстъпено право на строеж, съгласно типов договор от 30.08.1976.
Масивната жилищна сграда е изградена в съответствие с утвърден проект от
22.06.1977 год., за което е издадено Удостоверение за законност от Гл.архитект на
община Кюстендил №УТ-19-926/11.07.2019 год.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител е
изготвил пазарна оценка за имота- общинска собственост в размер на 5330,00 лв. (пет
хиляди триста и тридесет лева) без ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 62, чл. 63 и чл. 67 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. 12 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 5237/22.08.2019 г., представляващ:
Застроен поземлен имот с идентификатор 48355.501.11 по КККР на с.Вратца,
общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-1226/13.06.2018 год. на ИД на АКГГ,
с площ 794.00 /седемстотин деветдесет и четири/ кв.м. Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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10m); Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 11, квартал 12; парцел
ІV, с данъчна оценка 1520.70 лева и пазарна оценка 5330.00 лева, без ДДС.
2. Дава съгласие на Стоил Тодоров Стойков да закупи застроен поземлен
имот с идентификатор 48355.501.11 по КККР на с.Вратца, общ. Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-1226/13.06.2018 год. на ИД на АКГГ, с площ 794.00
/седемстотин деветдесет и четири/ кв.м. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m); Стар
идентификатор: няма; Номер по преходен план: 11, квартал 12; парцел ІV., за
сумата 5330.00 /пет хиляди триста и тридесет/ лева , без ДДС, собственик на
законно построената жилищна сграда в поземления имот.
3.Възлага на кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и сключи
договор.
4.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за разпореждане с
общинска собственост за 2019 год., с описания в т.1 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
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
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-189/05.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1153
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.09.2019 г.
Протокол № 49
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.10.107
местност „Могилата”, землището на гр. Кюстендил от Кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00190/10.09.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило Заявление с
вх. № УТ 19-1164/12.08.2019 г. от Румен Стоянчов Миленов, за разрешение
изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУППЗ) в обхвата на ПИ 41112.10.107, местност „Могилата”, землището на гр. Кюстендил
от КККР за промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в
„неземеделска” – за жилищно строителство, с цел осъществяване инвестиционните
намерения на възложителя.
Общинската администрация предварително е разгледала представената със
заявление с вх. № УТ 19-1164/12.08.2019 г. документация.
Собственик на ПИ 41112.10.107, местност „Могилата”, землището на гр.
Кюстендил от КККР, съгласно представените нотариални актове: № 125, том II, рег.
№ 5871, дело № 260 от 2018 г.; № 53, том II, рег. № 4733, дело № 197 от 2018 г. и № 22,
том II, рег. № 4144, дело № 173 от 2018 г. е заявителя и възложител на проекта Румен
Стоянчов Миленов.
Съгласно скица № 15-262176-26.03.2019 г., издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър (СГКК) – гр. Кюстендил, ПИ 41112.10.107, местност
„Могилата”, землището на гр. Кюстендил от КККР е с площ 1.656 дка., с начин на
трайно ползване Нива и трайно предназначение на територията - Земеделска.
Категория на земята при неполивни условия е шеста.
Поземления имот е с лице на улица „Спартак“ от плана на гр. Кюсдтендил.
Съседните поземлени имоти са: от изток – земеделска земя, стопанисвана от
общината; от запад – урбанизирана територия с НТП „Ниско застрояване“; от юг –
земеделски земи.
Съгласно предвижданията на приетия с Решение № 291/29.09.2016 г. на
Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил
(ОУПОК), разглеждания поземлен имот попада в строителните граници на гр.
Кюстендил и в устройствена зона за жилищно застрояване с малка височина (Жм).
В съответствие с ОУПОК следва ПИ 41112.10.107, местност „Могилата”,
землището на гр. Кюстендил от КККР да се урегулира, но предвид инвестиционните
намерения на възложителя, с настоящото задание се възлага само план за застрояване
при условията на чл. 60 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Съгласно Заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и графичната част към
него се предвижда изготвяне на проект за ПУП-ПЗ с цел
промяна на
предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска” – за
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жилищно застрояване, при условиятя на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони (ПНУОВТУЗ), с нормативи отговарящи на устройствена зона с малка височина
(Жм):
 Начин на застрояване – свободно (е)
 максимална височина – до 3 ет. /до10 м./
 плътност на застрояване – от 20% до 60%
 озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – от 0,5 до 1,2
Със Заявлението е представено задание за проектиране и графична част,
документи за собственост, скица № 15-262176-26.03.2019 г., издадена от СГКК Кюстендил, Писмо с изх. № 94-00-507(1)/02.08.2019 г. от РИОСВ – Перник и Акт № 6 за
категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение,
издаден от Областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план – план
за зострояване на ПИ 41112.10.107, местност „Могилата”, землището на гр. Кюстендил
от КККР е допустимо, тъй като е в съответствие с предвижданията на действащия
Общ устройствен план на Община Кюстендил.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и е
съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да
разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ 41112.10.107, местност
„Могилата”, землището на гр. Кюстендил от КККР, тъй като имотът е извън
границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота
от „земеделска” в „неземеделска” – за жилищно застрояване, съобразен с
изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи,
отговарящи на на устройствена зона с малка височина (Жм):
 Начин на застрояване – свободно (е)
 максимална височина – до 3 ет. /до10 м./
 плътност на застрояване – от 20% до 60%
 озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – от 0,5 до 1,2
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в обхвата на ПИ 41112.10.107, местност „Могилата”, землището на гр. Кюстендил от
КККР и одобрява заданието за проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави обявление на
определеното за това място в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната
територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен
вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по силата на чл.
124б, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.09.2019 г., Протокол № 49/19.09.2019 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-190/10.09.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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