Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 253
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Създаване на временна комисия за избор на Обществен посредник
на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 21“а“ от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Обществения посредник на територията на
Община Кюстендил и чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
1.Избира временна комисия за избор на Обществен посредник на
територията на Община Кюстендил, която да се състои от петима
общински съветници, в състав:
Председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Мая Йорданова Шишкова
2. Асен Христов Ряпов
3. Реонита Иванова Йорданова
4.Валери Райчов Янев
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от
Наредбата за нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 93-001506/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 254
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Избор на Обществен посредник на територията на Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21„а”ал. 1 и ал. 4 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Обществения посредник на територията на Община Кюстендил и чл. 5, ал.
2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира за Обществен посредник на територията на Община
Кюстендил Васил Владимиров Иванов.
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.
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 93-001507/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 255
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията
на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 59 ал. 1 от Закона от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 76, ал. 3, във вр. 79 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, 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 условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на
Община Кюстендил.
/Проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община
Кюстендил е приложена в Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с 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. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския съвет във
връзка с § 3 от ДР на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на Община Кюстендил, Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на Община Кюстендил влиза в сила в деня на 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00207/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 256
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
организацията на автомобилното движение на територията на Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, във вр. 79 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, 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 Наредбата за
организацията и безопасността на автомобилното движение на
територията Община Кюстендил (Приета с Решение № 238/26.09.2008 г. на
ОбС - Кюстендил; изм. с Решение № 348/23.12.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с
Решение № 467/30.07.2009 г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение №
482/27.08.2009 г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с Решение № 509/23.10.2009 г. на
ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 193/31.01.2013 г. на ОбС – Кюстендил;
изм. и доп. с Решение №450/26.09.2013 г на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение №
896/27.11.2014 г.на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 232/28.07.2016 г. на
ОбС - Кюстендил), както следва:
§ 1. В Глава шеста, в член 22 алинея 1 се изменя, както следва:
„/1/. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници и холограмата се издава от кмета на община Кюстендил по реда
на Наредба № 34 от 06.12.1999г.на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщения и е валидно за срока,
посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на
календарната година, за която се иска разрешението.“
§ 2. В Глава десета, в член 36а алинея 2 се допълва и изменя, както
следва:
„/2/.Режимът на почасово платено паркиране "СИНЯ ЗОНА" е
валиден в дните от понеделник до събота, включително, в часовия
диапазон от 08.00 часа до 18.00 часа в дните от понеделник до петък
включително и в часовия диапазон от 08.00 часа до 13.00 часа,
включително на съботния ден, както следва: 12 броя паркоместа пред
Картинната галерия „Владимир Димитров –Майстора“; 9 броя
паркоместа на ул.“Неофит Рилски“ до кръстовището с ул.“Мориц Леви“;
15 броя паркоместа ул.“Ефрем Карамфилов“ от Пощата до кръстовището
с ул.“Гороцветна“; 17 броя паркоместа ул.“Стефан Караджа“ в участъка
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
между ул.“Райна Цанева“ и ул.“Христо Смирненски“; 10 броя паркоместа
пред аптека „Захариева“; 10 броя паркоместа южно от Поликлиниката; 7
броя паркоместа на ул.“Пейо Яворов“ в участъка между ул.“проф.Кирил
Цонев“ и ул.“Цар Освободител“; 6 броя паркоместа на ул.“Любен
Каравелов“ в участъка пред таксиметровата стоянка; 11 броя паркоместа
на ул.“Иларион ловчански“ в участъка между ул.“Демокрация“ и
ул.“ген.Крум Лекарски“; 18 броя паркоместа на ул.“ген.Крум Лекарски“
в участъка между ул.“Иларион Ловчаски“ и ул.“Жданов“, 33 броя
паркоместа на ул.“Райна Цанева“ в участъка от ул.“Стефан Караджа“ до
ул.“Христо Смирненски“.“
ОТМЕНЯ точка 6 на Приложение № 2 към чл.34, ал.1 от Наредбата
за организацията и безопасността на автомобилното движение на
територията Община Кюстендил - Списък на паркинги-общинска
собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено
паркиране.
ДОПЪЛВА Приложение № 4 към чл.36а, ал.1-Схема за
местоположението и обхвата на режим на почасово платено паркиране
на МПС „СИНЯ ЗОНА“, както следва:
„1/. 12 броя паркоместа пред Картинната галерия „Владимир
Димитров –Майстора“; 2/. 9 броя паркоместа на ул.“Неофит Рилски“ до
кръстовището с ул.“Мориц Леви“; 3/. 15 броя паркоместа ул.“Ефрем
Карамфилов“ от Пощата до кръстовището с ул.“Гороцветна“; 4/. 17 броя
паркоместа ул.“Стефан Караджа“ в участъка между ул.“Райна Цанева“ и
ул.“Христо Смирненски“; 5/. 10 броя паркоместа пред аптека „Захариева“;
6/. 10 броя паркоместа южно от Поликлиниката; 7/. 7 броя паркоместа на
ул.“Пейо Яворов“ в участъка между ул.“проф.Кирил Цонев“ и ул.“Цар
Освободител“; 8/. 6 броя паркоместа на ул.“Любен Каравелов“ в участъка
пред таксиметровата стоянка; 9./ 11 броя паркоместа на ул.“Иларион
ловчански“ в участъка между ул.“Демокрация“ и ул.“ген.Крум
Лекарски“; 10/. 18 броя паркоместа на ул.“ген.Крум Лекарски“ в участъка
между ул.“Иларион Ловчаски“ и ул.“Жданов; 11/. 33 броя паркоместа на
ул.“Райна Цанева“ в участъка от ул.“Стефан Караджа“ до ул.“Христо
Смирненски“.“
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.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организацията и
безопасността на автомобилното движение на територията 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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00205/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 257
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5,
ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване е канализация и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Възлага на инж. Росица Плачкова - зам. кмет - “Инвестиционна
политика“ на Община Кюстендил да представлява Община Кюстендил на
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.
Кюстендил, свикано за 20.09.2016 година от 13.00 часа в заседателната зала
на Областна администрация - Кюстендил, като гласува по въпросите,
включени в дневния ред на събранието, както следва:
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка първа
от дневния ред: Да се пристъпи към регистрация, чрез попълване на списък
по образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват трите им
имена, длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове;
„ПРОТИВ“ приемане на предложеното проекто-решение по точка
втора от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и
чл. 6.4., (д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК –
Кюстендил и ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД, Общото събрание на
АВиК – Кюстендил съгласува Бизнес плана на оператора – „Кюстендилска
вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за следващия рерулаторен период, определен с
разпоредбите на § 14, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 103 от
2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка трета
от дневния ред: На основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от
Закона за водите, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема решение
за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, чрез присъединяване на
община Дупница и преминаването й към Асоциация по ВиК – Кюстендил.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услуги на потребителите на община Дупница от ВиКО - „Кюстендилска
вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, същите да продължат да се извършват от
действащия ВиКО - „ВиК – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница.;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка
четвърта от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
препоръчителния размер за вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в размер на 17 000 лв.
(седемнадесет хиляди лева).
На основание приетото решение размерът на общинските вноски в
проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., определени въз основа на
препоръчителния размер на вноската на Държавата и процентното
разпределение на гласовете на общините в Общото събрание, е както
следва:
- с прието решение по т. 3 от дневния ред за присъединяване на
община Дупница:
№ по
ред
I.
II.
1
2
2
3
4
5
6
7
-

Членове АВиККюстендил
ВСИЧКО:
Държавата - МРРБ
Общини :
Община Кюстендил
Община Дупница
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

%
съотношение
на гласовете
100%
35%
65%
30.54%
22.64%
4.56%
2.62%
1.45%
1.44%
1.42%
0.32%

размер
вноски в лева
2017г.
48 571 лв.
17 000 лв.
31 571 лв.
14 833 лв.
10 997 лв.
2 216 лв.
1 274 лв.
706 лв.
701 лв.
690 лв.
154 лв.

ако решението за присъединяване на община Дупница по т. 3 от
дневния ред не бъде прието:

№
по ред
I.

Членове АВиККюстендил
ВСИЧКО:
Държавата - МРРБ

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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%
съотношение
на гласовете
100%
35%

размер вноски
в лева 2017г.
48 571 лв.
17 000 лв.
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II.
1
2
3
4
5
6
7

Общини :
Община Кюстендил
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

65%
46.86%
7.00%
4.03%
2.23%
2.21%
2.18%
0.49%

31 571 лв.
22 760 лв.
3 400 лв.
1 957 лв.
1 083 лв.
1 074 лв.
1 059 лв.
238 лв.

„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка пета
от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси, Председателя
на Асоциация по ВиК - Кюстендил да приема предложенията към същата за
информация.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00216/26.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 258
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Определяне на представители на Общински съвет – Кюстендил
като членове на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на
територията на Община Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закон
за защита при бедствия, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
ОПРЕДЕЛЯ за представители на Общински съвет –
Кюстендил като членове на Общинския съвет за намаляване на риска от
бедствия на територията на Община Кюстендил, следните общински
съветници:
1.Йордан Иванов Ангелков
2. Катерина Георгиева Янчева
3. Ангел Борисов Ангелов
4. Асен Христов Ряпов
5 .Любомир Иванов Васев
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00204/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 259
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Информация за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на Община Кюстендил и състоянието на
общинския дълг за полугодието на 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 34, ал. 2
и ал. 3 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:
1. Приема
за сведение информацията за изпълнението на
бюджета към 30.06.2016 г. съгласно приложения № 1 – 4.
2. Приема за сведение информацията за отчета на средства от
Европейския съюз към 30.06.2016 г., съгласно приложение № 6.
3. Приема за сведение информацията за състоянието на
общинския дълг към 30.06.2016 г., съгласно приложение № 5.
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00200/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 260
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Промени по Бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, 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:
1. Намалява § 90-00 „Приватизация на дялове, акции и участия“ с 3
501 000 лв. в частта приходи на бюджета за 2016 г.
2. В Поименния списък за капиталови разходи – приложение № 6 по
бюджета на община Кюстендил за 2016 г. се правят следните промени:
А. Обекти финансирани със средства от приватизация за 2016 г.:
Обект
Било
Става
„Център за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация“
3 457 000
0
Благоустрояване на пространството около „Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ проектиране, изграждане и строителен надзор

38 800

0

Б. Обекти финансирани със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи за 2016 г.:
Обект
Било
Става
Разширение на водопреносната мрежа за минерална
вода и прилагане на улична регулация
153 740
95 010
Благоустрояване на пространството около „Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ проектиране, изграждане и строителен надзор
100 000

158 730

В.Обекти финансирани със средства от собствени приходи за капиталови
разходи за 2016 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Обект
Закупуване на биомиксер за отделението по
трансфузионна хематология към МБАЛ Д-р „Н.Василев“
АД

Било

Став
а

0

6 000

3. Намалява разходите в дейност 122 „Общинска администрация“, по
параграф 10-15 „Материали“ с 5 200 лв., заложени за покриване на
разходите по приватизационната сделка.
4. Намалява заложените разходи по параграф 10-15 „Материали“ с
6 000 лв.
5. Увеличава разходите на капиталови разходи финансирани от
собствени средства с 6 000 лв.

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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00201/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 261
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Актуализиране на бюджетната прогноза на Община Кюстендил
за периода 2017 г. – 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16, ал. 5, ал. 6
и ал. 7 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, във връзка с
разпоредбите на РМС № 56 от 28 януари 2016 г. за бюджетната процедура за
2017 г. и Указания на Министъра на финансите № БЮ-4 от 08 юли 2016 г.,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода
2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни
дейности на община Кюстендил, съгласно Приложение № 8 към БЮ-4 от
08 юли 2016 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява прогноза за поемането на нов дълг и финансиране
чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на
задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г. на община Кюстендил
съгласно Приложение № 6б към БЮ-4 от 08 юли 2016 г. на Министерство
на финансите.
3. Одобрява прогноза на разходите на начислена основа за лихви
по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и
намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за
периода 2017-2019 г. на община Кюстендил съгласно Приложение № 6в
към БЮ-4 от 08 юли 2016г. на Министерство на финансите.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00203/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 262
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от сметките за средства
от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил по Оперативна програма „РЧР“ за
финансиране изпълнението на дейностите по проект BG05М90Р001-2.004-0024С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” одобрен по схема
BG05М90Р001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие” за финансиране от
Оперативна програма „РЧР” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд”.
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 чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, 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:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на временни
безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на
Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проект:
BG05М90Р001-2.004-0024-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община
Кюстендил” до размера на средствата по одобрения бюджет на проекта в
размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева и за срок до възстановяването им
от Оперативна програма ”РЧР”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00187/17.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 263
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от сметката за средства
от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил, за финансиране изпълнението на
дейностите по проект "Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот
в община Кюстендил".
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 чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, 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:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на
временни безлихвени заеми от сметката за средства от ЕС и от бюджета
на Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проект
„Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община
Кюстендил” на стойност до 130 000 /сто и тридесет хиляди/ лева и за срок
до възстановяването им от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 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 .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00189/17.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 264
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Изменение на Решение № 111 от 25.02.2016 г. на Общински
съвет - Кюстендил.
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 чл. 3, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 15а от Закона за
общинския дълг, 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:
1. Изменя срока приет с Решение № 111 от 25.02.2016 г. на ОбС –
Кюстендил, с което е изменено Решение № 280 от 28.03.2013 г. на
ОбС - Кюстендил, както следва:
Думите „до 25.09.2016 г.“ се заменят с „до 25.09.2018 г.“
2. Източник за погасяване на главницата и лихвите са собствени
приходи по бюджета на община 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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00191/19.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 265
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини на жители от община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Даниела Кирилова Ризова на 52 години в размер на 1000 /хиляда/
лв.
2. Даниел Велинов Димитров на 19 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
3. Виктория Сашова Николова на 22 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
4. Ангел Василев Илиев на 70 години в размер на 200 /двеста/ лв.
5. Асен Петров Дръндев на 65 години в размер на 200 /двеста/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2016 г. по параграф 42-14 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 93-00138/22.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 266
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне на финансова помощ на Вокална формация
„Неразделни” – гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.
500 /петстотин/
лева за подпомагане участието на формация
„Неразделни“ - гр.Кюстендил в XV Международен фестивал на песните
и танците, гр.Ричоне, Италия от 22 до 26 септември 2016 г.
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 .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-202/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 267
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне на финансова помощ на ОбС на Съюза на
пенсионерите 2004 – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.
300 /триста/ лева за подпомагане подготовката и провеждането на 3-ия
преглед на художествената самодейност на пенсионерските клубове,
организиран от Община Кюстендил, Читалище „Братство 1869” и ОбС на
СП 2004 на 22.09.2016 г.
Средствата да бъдат изплатени от §45-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица 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.
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-214/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 268
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на
пътници на един километър пробег.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12, ал. 5 от Закона за автомобилните
превози, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 13 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници по
тарифи на територията на Община Кюстендил, както следва:
- дневна тарифа – 0.70 лв. на километър пробег;
- нощна тарифа –0.80 лв. на километър пробег;
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00190/18.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 269
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект: „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”,
финансиран с Договор № Д-00-506/26.07.2016г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020.
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 т. 3.9 Административен договор № Д-00506/26.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма”РЧР” 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 - проект
„Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, 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:
Упълномощава Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер
на 117 713,40 / сто и седемнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лева и
четиридесет стотинки / лева, с поемател Министерство на труда и
социалната политика, Договарящ орган по Административен договор №
Д-00-506/26.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма”РЧР” 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 - проект
„Услуги за ранно детско развитие в община 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00186/17.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 270
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура BG16RFOP001-1.030 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020-Кюстендил, по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в
административни и жилищни сгради”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 10 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства за
финансиране
на
проект
„Обновяване/реконструкция
на
административната сграда на Общинска администрация“, по
Оперативна програма ”Региони в растеж”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво
и интегрирано градско развитие”, по процедура
Процедура
BG16RFOP001-1.030 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Кюстендил, Инвестиционен
приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни
сгради”.
2. Дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от
сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово
финансиране
на
плащания
по
проект
:
„Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска
администрация“ до размера на средствата по одобрения бюджет на
проекта и за срок до възстановяването им от Оперативна програма
”Региони в растеж”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-184/17.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 271
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Кандидатстване на Община Кюстендил с проектно
предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура
BG16RFOP001-1.030 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Кюстендил, по Инвестиционен приоритет
„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 10 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства за
финансиране на проект „Обновяване на административната сграда на
областна дирекция на МВР“, по Оперативна програма ”Региони в
растеж”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, по процедура Процедура BG16RFOP001-1.030 - Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Кюстендил, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в
административни и жилищни сгради”.
2. Дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от
сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по проект: „Обновяване на
административната сграда на областна дирекция на МВР“ до размера на
средствата по одобрения бюджет на проекта и за срок до
възстановяването им от Оперативна програма ”Региони в растеж”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00185/17.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 272
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Определяне дейността на Обединен детски комплекс /ОДК/, град
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона от Закона за
предучилищното и училищното образование, § 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
– Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кметът на Община Кюстендил със заповед да
определи дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие –
Обединен детски комплекс - град Кюстендил, посочена в чл. 49, ал. 1, т. 1
от Закона от Закона за предучилищното и училищното образование, а
именно: развитие на интересите,способностите, компетентностите и
изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00206/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 273
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Възстановяване на част от курсовете на маршрутните
разписания по линия 1 в 18,30 и 19,00 часа и по линия 2 в 12,45 часа.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изменя транспортната схема приета с Решение № 694/29.05.2014г. на
ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 963/03.02.2015г. на ОбС Кюстендил; доп. с Решение № 1030/26.03.2015г. на ОбС - Кюстендил, изм. с
Решение № 246/28.07.2016 г. на ОбС – Кюстендил, в частта допълнителен
транспорт, както следва:
V. Допълнителен транспорт:
Дължина на обиколна линия №1: 12 км.
Спирки: Обувен завод, кв. „Герена”, Пазара, храм „Св. Мина”, кв.
„Колуша”, ХЕИ, Марек, Търговия на едро, Автогара, Обувен завод.
Разписание:
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 16.30,
17.30, 18.30 и 19.00
Дължина на обиколна линия №2: 12 км.
Спирки: Обувен завод, Автогара, Търговия на едро, Марек, ХЕИ, кв.
„Колуша”, храм „Св. Мина”, Пазара, кв. „Герена”, Обувен завод.
Разписание:
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.45, 11.45, 12.45, 16.45
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 48-0010/15.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 274
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №025028 в землището на
с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв/дка за
срок от 10 години на имот № 025028 в землището на с.Горна Брестница,
община Кюстендил, с начин на трайно ползване – овощна градина,
находящ се в местността “Чуката“ с общ размер от 1.770 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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 61-00194/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
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12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 275
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне под аренда на земеделски земи, общинска частна
собственост, предназначени за създаване на трайни насаждения, представляващи
имоти №004022, №004021, №004013 в землището на с. Стенско, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв/дка за
срок от 10 години на следните земеделски имоти, общинска частна
собственост:
- № 004022 в землището на с.Стенско с размер от 1.604 дка в
местност “Смърделян”, с НТП – овощна градина, VІІ категория;
- № 004021 в землището на с.Стенско с размер от 3.050 дка в
местност “Смърделян”, с НТП – овощна градина, VІІ категория;
- № 004013 в землището на с.Стенско с размер от 5.075 дка в
местност “Смърделян”, с НТП – овощна градина, VІІ категория;

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 – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 61-00195/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 276
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №023166 в землището на
с. Долно село, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на имот № 023166 в землището на с. Долно село,
община Кюстендил, с начин на трайно ползване – ливада, находящ се в
местността “Червена ливада“ с общ размер от 9.202 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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 61-00196/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 277
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне под аренда на земеделски земи, общинска частна
собственост, предназначени за създаване на трайни насаждения, представляващи
имоти №034001, №033018, №033017, №033032, №033036, №033037, №033042,
№033043, №033045 в землището на с. Стенско, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на следните земеделски имоти, общинска частна
собственост:
- № 034001 в землището на с.Стенско с размер от 187.619 дка в местност
“Смърделян”, с НТП – ерозирана нива, VІІ категория;
- № 033018 в землището на с.Стенско с размер от 2.440 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033017 в землището на с.Стенско с размер от 6.952 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033032 в землището на с.Стенско с размер от 0.869 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033036 в землището на с.Стенско с размер от 3.332 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033037 в землището на с.Стенско с размер от 14.504 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033042 в землището на с.Стенско с размер от 125.701 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033043 в землището на с.Стенско с размер от 24.918 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
- № 033045 в землището на с.Стенско с размер от 30.539 дка в
местност “Габрец”, с НТП – ерозирана нива, Х категория;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 61-00197/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 278
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №046022, в землището на
с. Драговищица,общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на земеделски имот № 046022 в землището на
с.Драговищица с размер от 0.492 дка в местност “Чуките”, с НТП – нива,
VІІ категория.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 27 от дневният ред по ДЗ № 61-00198/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 279
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Предоставяне под аренда на земеделски земи, предназначени за
създаване на трайни насаждения, представляващи имоти №391010, 380011,
391012, 391019, 391020, 392013, 393005, 393008, 393023, 394015, 396008, 524029,
524030, 524031, 524041, 576003, 583057, 576011, 576006, 576019, 578003, 581008,
583041, 581003 в землището на с. Полска Скакавица,общ. Кюстендил, общинска
частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на следните земеделски имоти:
- № 391010 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.897
дка в местност “Смърделян”, с НТП – нива, Х категория за създаване
на трайни насаждения;
- № 380011 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 4.083
дка в местност “Смърделян”, с НТП – ливада, Х категория за създаване
на трайни насаждения;
- № 391012 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 6.258
дка в местност “Смърделян”, с НТП – нива, Х категория за създаване
на трайни насаждения;
- № 391019 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 35.921
дка в местност “Бобев дол”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 391020 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.065
дка в местност “Бойчин камък”, с НТП – нива, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 392013 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 13.368
дка в местност “Смърделян”, с НТП – нива, Х категория за създаване
на трайни насаждения;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
- № 393005 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.659
дка в местност “Шалевица”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 393008 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.581 дка
в местност “Смърделян”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 393023 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.440
дка в местност “Кръсто”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 394015 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 0.616 дка
в местност “Радина чука”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 396008 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 21.087
дка в местност “Равнището”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 524029 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.402 дка
в местност “Бобев дол”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 524030 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.450 дка
в местност “Бобев дол”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 524031 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 0.629 дка
в местност “Бобев дол”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 524041 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 3.327 дка
в местност “Бобев дол”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
- № 576003 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 4.727 дка
в местност “Беровица”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 583057 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 47.649
дка в местност “Беровица”, с НТП – нива, ІV категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 576011 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.674 дка
в местност “Беровица”, с НТП – нива, ІV категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 576006 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 3.742 дка
в местност “Беровица”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 576019 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 6.615 дка
в местност “Беровица”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 578003 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.756 дка
в местност “Беровица”, с НТП – нива, Х категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 581008 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 22.690
дка в местност “Беровица”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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- № 583041 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 11.381
дка в местност “Беровица”, с НТП – нива, ІV категория за създаване на
трайни насаждения;
- № 581003 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.181 дка
в местност “Беровица”, с НТП – овощна градина, Х категория за
създаване на трайни насаждения;

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 28 от дневният ред по ДЗ № 61-00199/23.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 280
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия ПИ № 41112.39.52 от Кадастралната картата и
кадастралните регистри (КККР) на град Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията
и 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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното
предназначение на имота от „За друг курортно рекреационен обект” в
„За обществено обслужващи и рекреационни дейности” и
конкретизиране на устройствените показатели и характеристики,
отговарящи за територия за рекреационни дейности, както следва:
плътност на застрояване – до 30%
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,5
минимална озеленена площ – 50% , като половината от нея трябва
да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
.
в обхвата на поземлен имот ПИ 41112.39.52 по КККР на град
Кюстендил 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 29 от дневният ред по ДЗ № 61-00192/22.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 281
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ № 000097 в
землището на с. Богослов, с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил по Картата на
възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията
и 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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното
предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За обществено
обслужващи и рекреационни дейности” и конкретизиране на
устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия
за рекреационни дейности, както следва:
начин на застрояване – свободно
плътност на застрояване – до 35%
минимална озеленена площ – 50% , като половината от нея трябва
да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,5
.
в обхвата на поземлен имот ПИ 000097 по КВС на с. Богослов,
общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 30 от дневният ред по ДЗ № 61-00193/22.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 282
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Разрешаване изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план- план за регулация и план за застрояване (ПУП – ИПРЗ) – план
извадка в обхвата на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв.112А
и уличнорегулационната линия на УПИ
I – „За комплексно жилищно
строителство” в кв.382 от плана за регулация на кв. „Запад”, гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство
на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от
Закон за устройство на територията, при условията на чл. 22, ал. 4 от Закон
за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т.
11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за изменение на действащият
подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ИПР), съгласно
представената скица- предложение в обхвата на
УПИ
I – „За
комплексно жилищно строителство” в кв.112А, УПИ I – „За комплексно
жилищно строителство” в кв.382 и улица „Ракла” от плана за регулация
на кв. „Запад”, гр. Кюстендил
и
изменение на подробен устройствен план- план за застрояване
(ПУП - ИПЗ) за УПИ I - „За комплексно жилищно строителство” в
кв.112А, кв. „Запад”, гр. Кюстендил при следните устройствените
показатели, съгласно чл.20 от Наредба№7/22 декември 2003г:
- УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“
- плътност на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 %
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,0
- озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 на сто, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
- УПИ ІІ - „ За обществено обслужване”:
- плътност на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 %
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,0
- озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 на сто, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 07. 09. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
и одобрява заданието при спазване на следните задължителни
предписания:
1. При изработване на проекта да се спазят разпоредбите на ЗУТ,
НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове и Наредба №7/ 22 декември 2003г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове терито- рии и
устройствени зони.
2. Проектът да се изработи върху актуална извадка от действащия
план за регулация на кв. „Запад”, гр. Кюстендил.
3. Проектът да се съгласува с СГКК- Кюстендил за издаването на
Скица- проект за обхвата по т.1 по реда на раздел І, т.4 от указания с
изх.№ 09-11/ 30.05.2011 г. на АГКК- гр.София.
4. Проекта да се изработи в графичен и цифров вид.
Настоящето решение спира прилагането на действащия подробен
устройствен план в териториалния обхват на допуснатото изменение,
съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.
Контрол по изпълнението на решението възлагам на Главния
архитект на Община Кюстендил.
Решението да бъде съобщено на интернет страницата на
Общината и на таблото за съобщения в сградата на Община Кюстендил
и един местен вестник по реда на чл.124б ал.2, във връзка с чл.136 ал.1 от
ЗУТ.
Екземпляр от решението да се връчи за възлагане на
проектирането.
Решението се впише служебно в регистъра на общинската
администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.
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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 31 от дневният ред по ДЗ № 61-00208/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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РЕШЕНИЕ
№ 283
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Искане на съгласие за разрешение за изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план- план за регулация и план за застрояване
(ПУП - ИПРЗ) в обхвата на УПИ ХI - „За обществено жилищно строителство” и
УПИ I-3322 в кв.74, гр. Кюстендил и за сключване на предварителен договор по чл.
15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на
територията и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закон за устройство на
територията и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията ,
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:
1.
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши на
заинтересованите лица, подали заявление с вх.№ 94-00-2441/23.06.2016г. да
възложат за своя сметка изработването на проект за изменение на
подробен устройствен план- план за регулация и план за застрояване
(ПУП - ИПРЗ) за УПИ I-3322 и УПИ ХI- „За обществено жилищно
строителство” в кв.74 от плана за регулация на гр. Кюстендил, съгласно
мотивираното предложение и изменение на действащата кадастрална
карта на гр.Кюстендил в обхвата на предложението.
2. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да сключи
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с
поисканото изменение.

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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 32 от дневният ред по ДЗ № 61-00209/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 284
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план (ПУП- ПП) на трасетата на ВиК мрежата в агломерация
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закон за устройство на
територията, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закон за устройство на
територията , чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на ВиК мрежата в агломерация Кюстендил, както следва:
1. Землище на с. Лозно с ЕКАТТЕ 44183
ПИ №№390005, 701040, 701030, 701020, 701010, 360055, 360080, 360056,
360057, 360059, 360060, 360063, 360064, 360062, 360050, 360054, 360053, 490, 470,
113, 50, 46, 54 и 56;
2. Землище на с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386
2054, 2013, 43048, 43055, 43057, 43049, 43029, 43027, 43026, 43025, 43024,
43052, 17, 18016, 18017, 18018, 18207, 18186, 18188, 18019, 4, 12026, 12014, 12013,
12012, 12003, 12033, 12002, 12001 и 12010;
3. Землище на с. Слокощица с ЕКАТТЕ 67461
975, 966, 965, 964, 992, 953, 402, 803, 2001,2028,516 и 532.
4. Землище на гр.Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112
218.100, 501.80, 501.76, 218.48, 218.36 и 218.35;
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 33 от дневният ред по ДЗ № 61-00210/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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Общински съвет - Кюстендил
12-то заседание на 31 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 285
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Даване на съгласие от общински съвет- гр.Кюстендил за
разрешаване изработване на проект за изменение на действащия подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване / ПУП-ИПРЗ / на УПИ I-“За
кооперативен пазар”, квартал 386 по плана на кв.”Запад”, гр.Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона
за общинската собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл. 124а,
ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2 във вр.
с ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закон за устройство на територията, чл. 135, ал. 5 от
Закон за устройство на територията чл. 51 от ЗКИР и чл. 5, ал. 2, във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие да бъде трансформирана собствеността на 429
кв.м., част от ПИ с идентификатор 41112.504.2091 от „публична
общинска” в „частна общинска”;
2.Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на
кадастралната карта на гр.Кюстендил в обхвата на предложението чрез
делба на ПИ 41112.504.2091.
3.Дава съгласие Кмета на общината да разреши с мотивирано
предписание служебно изработване на проект за изменение на
действащия ПУП-ИПРЗ в обхват УПИ I- „За кооперативен пазар” и УПИ
II- „За обществено обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад” гр.
Кюстендил с цел разделянето на УПИ I- „За кооперативен пазар” в кв.386
с площ 1477 кв.м. на два нови УПИ I- „За кооперативен пазар” с площ 848
кв.м. и УПИ III-"За обществено обслужване" с площ 245 кв.м. и промяна
на границите на УПИ II- „За обществено обслужване” за придаване на
184 кв.м.
Да се спазят следните устройствени параметри на застрояване:
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - за обществено обслужване
- максимална етажност/височина - 1-3/10м
- плътност на застрояване - от 40 до 80%
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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- минимална озеленена площ - от 20 до 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
- интензивност за застрояване (Кинт) - от 1,5 до 3,0

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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 34 от дневният ред по ДЗ № 61-00211/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 286
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно: Даване на съгласие от общински съвет- гр.Кюстендил за
разрешаване разделянето на ПИ№0.130 в землището на с.Радловци,
общ.Кюстендил от КВС- частна общинска собственост и обособяване на два
новообразувани имота и разделянето на ПИ№0.120 в землището на с.Лозно,
общ.Кюстендил от КВС- частна общинска собственост и обособяване на два
новообразувани имота.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се проведе процедура за изменение на КВС по
реда на действащата нормативна уредба за разделянето на застроен ПИ
№ 000130, местност „Долбин”, землище с.Радловци, общ.Кюстендил от
КВС- частна общинска собственост и обособяване на два новообразувани
имота и разделянето на застроен ПИ № 000120, местност „Долбин”,
землище с.Лозно, общ. Кюстендил от КВС - частна общинска собственост
и обособяване на два новообразувани имота.

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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 35 от дневният ред по ДЗ № 61-00212/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 287
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ № 017104 местност „Мело” в землището на с.
Дворище с ЕКАТТЕ 20208, Община Кюстендил от Картата на възстановената
собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията, чл. 12, ал. 3 от Закона за устройство на територията, чл. 2, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи
без промяна на предназначението им и 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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на
максимално допустимата площ и параметрите за застрояване, както
следва:
максимално допустима площ за застрояване – 10% от брутната
площ на имота – 3,877 дка
максимална етажност – два етажа
плътност на застрояване – до 20% - 0,770 дка.
интензивност за застрояване (Кинт) – 0,4
в обхвата на ПИ 017104 по КВС на местност „Мело” в землището
на с. Дворище, 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 36 от дневният ред по ДЗ № 61-00213/24.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 288
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2016 г.
Протокол № 12
Относно Продажба на общинско жилище.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 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,
във връзка с чл. 48 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протоколи № 2/08.06.2016 г. на Комисията
по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, 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.53,
етаж 3, вход В, жилищен .блок 81, ж.к.”Запад” в гр. Кюстендил с
наемател Цвета Ценова Михайлова и го включва в Списъка “Жилища
за продажба”.
2.Утвърждава пазарната оценка на жилището, както следва:
Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.504.72.1.53 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
46,30 кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни
обекти в сградата: На същия етаж: 41112.504.72.1.52,41112.504.72.1.54,Под
обекта: 41112.504.72.1.50;Над обекта: 41112.504.72.1.56;съгласно схема
№243/21.01.2013г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК - гр.
Кюстендил.Прилежащи части: Мазе № 8 с площ 5.24 кв. м., ведно с 1,09 %
ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 41112.504.72 по КККР на гр. Кюстендил. Адрес на
поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к. "Запад", Бл. № 81, вх.В, ет.3, ап.53.
данъчна оценка – 9921.60 лева, пазарна оценка 16650 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3034/29.05.2013 год. 1
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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 31.08.2016 г., Протокол № 12/31.08.2016 г., т. 37 от дневният ред по ДЗ № 61-00215/25.08.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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