Общински съвет - Кюстендил
9-то заседание на 02 юни 2016 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 09. 06. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 09. 06. 2016 г.

1. ДЗ № 93-00-776/18.05.2016 г. – относно избор на Председател на
Общински съвет – Кюстендил. – р. № № 182, 183
2. ДЗ № 61-00-115/05.05.2016 г. – относно изпълнението на бюджета и
сметките за средства от ЕС на община Кюстендил и състоянието на общинския дълг
към 31.12.2015 г. – р. № 184
3. ДЗ № 61-00-132/26.05.2016 г. – относно вътрешни компенсирани промени
по Бюджета на община Кюстендил за 2016 г. - р. № 185
4. ДЗ № 61-00-125/20.05.2016 г. – относно поемане на дългосрочен дълг за
рефинансиране на общинска облигационна емисия, направено по реда за Закона за
общинския дълг или изменение на условия и параметри на общински облигации. р. № 186
5. ДЗ № 61-00-124/20.05.2016 г. – относно приемане на Общинска програма
за закрила на детето на община Кюстендил за 2016 г. с неразделна част от нея
Общинска програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби. - р. № 187
6. ДЗ № 93-00-138/25.05.2016 г. – относно финансово подпомагане по остри
здравословни и социални причини на жители от община Кюстендил. - р. № 188
7. ДЗ № 61-00-123/20.05.2016 г. – относно увеличаване капацитета на
социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и
интеграция”, гр. Кюстендил, ул. „Спасовица” № 1 възложена за управление на
Фондация „Сийдър”. - р. № 189
8. ДЗ № 61-00-126/20.05.2016 г. – относно съгласие за учредяване на
сдружение с нестопанска цел - Местна инициативна група „Невестино-Кюстендил“,
която ще обхваща територията на селата от община Кюстендил /без строителните
граници на гр. Кюстендил/ и цялата община Невестино за публично - частно
партьорство - участие в учредителното събрание на Местна инициативна група Невестино - Кюстендил, за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. - р. № 190
9. ДЗ № 93-00-750/16.05.2016 г. – относно присъединяване на минералната
вода към помещенията за къпане в старата част на СК „Осогово” – Кюстендил. - р.
№ 191
10. ДЗ № 93-00-751/16.05.2016 г. – относно възстановяване на сауната на СК
„Осогово” – Кюстендил. - р. № 192
11. ДЗ № 61-00-118/18.05.2016 г. – относно утвърждаване пазарна оценка на
имот, общинска собственост, във връзка с изменение на ПУП – ИПР за УПИ І –
2046, УПИ ІІІ – общ. и УПИ ІV – общ., кв. 343, идентични с имоти с
идентификатори 41112.503.550, 41112.503.547 и 41112.503.1869 (Проектни
41112.503.2720 и 41112.503.2721) от КККР на гр. Кюстендил и образуване на нови
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УПИ І – 550.2720 и УПИ ІІІ – общ. на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и
сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост. - р. № 193
12. ДЗ № 61-00-119/18.05.2016 г. – относно даване съгласие и утвърждаване
на пазарни оценки на недвижими имоти – частна общинска собственост,
предвидени за продажба по реда на Закона за общинската собственост. - р. № 194
13. № 61-00-120/18.05.2016 г. – относно продажба на общински жилища. - р.
№ 195
14. № 61-00-121/18.05.2016 г. – относно определяне на пазарна стойност на
движима вещ – общинска собственост. - р. № 196
15. ДЗ № 61-00-122/20.05.2016 г. – относно предоставяне под аренда на
земеделска земя, предназначена за създаване на трайни насаждения,
представляваща имот № 069001, в землището на с. Каменичка Скакавица, общ.
Кюстендил, общинска частна собственост. - р. № 197
16. ДЗ № 61-00-127/20.05.2016 г. – относно предоставяне на допълнителни
офис – представителство за безвъзмездно управление – публична общинска
собственост. - р. № 198
17. ДЗ № 61-00-128/20.05.2016 г. – относно утвърждаване пазарна оценка на
имот, частна общинска собственост, във връзка с изменение на УПИ VІІ – 2501, в
кв. 192 и улица с О. Т. 355, О. Т. 355а и О. Т. 355б, по действащия план за регулация
и план за застрояване / ПУП – ПРЗ/ на Комплекс „Осогово” на гр. Кюстендил и
сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост. - р. № 199
18. ДЗ № 61-00-129/20.05.2016 г. – относно разпореждане с имот - частна
общинска собственост, при учредено право на строеж. - р. № 200
19. ДЗ № 61-00-130/25.05.2016 г. – относно обявяване на имот – публична
общинска собственост за частна общинска собственост. - р. № 201
20. ДЗ № 61-00-131/25.05.2016 г. – относно кандидатстване на Община
Кюстендил с проектопредложение „Осигуряване на топъл обяд“, по Оперативна
програма за храни и/ или основно материално подпомагане, Операция тип 3:
„Осигуряване на топъл обяд“, Процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“.- р. №
202
21. ДЗ № 61-00-133/26.05.2016 г. – относно построяване на паметна плоча на
загиналите жители на с. Кършалево, общ. Кюстендил, участвали в Първата и
Втората световни войни. - р. № 203
22. ДЗ № 61-00-134/27.05.2016 г. – относно разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен
имот извън границите на урбанизираната територия – проектен ПИ 008107 - част от
ПИ 008104 местност „Модро поле” в землището на с.Радловци с ЕКАТТЕ 61457,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС). - р. № 204
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23. ДЗ № 61-00-135/27.05.2016 г. – относно разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен
имот извън границите на урбанизираната територия –ПИ 51.41, местност „Ръжеве”
в землището на с.Богослов с ЕКАТТЕ 04796, община Кюстендил от плана на
новообразуваните имоти (ПНИ). - р. № 205
24. ДЗ № 61-00-136/30.05.2016 г. – относно приемане Правилник за
организацията и дейността на обществения посредник на територията на община
Кюстендил. - р. № 206
25. ДЗ № 61-00-137/30.05.2016 г. – относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Кюстендил „ на господин Стефан Иванов – майстор на
спорта по туризъм. - р. № 207
26.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
-

-

Йордан Венев – гражданин, относно разрешаване на занаятчиите в
Кюстендил да продават своето изкуство на Крепостната стена, няма
уреден добре кооперативен пазар и направа на подлез или надлез от
Общинската поликлиника към Градския пазар.
Димитър Велинов – общински съветник, относно благотворителен бал
организиран от Лейдис клуб – гр. Кюстендил в Историческия музей на
18.06.2016 г.
***
РЕШЕНИЕ
№ 182

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. второ и трето, чл. 27, ал. 4
от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, предл. второ и трето от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия от 5-има общински съветници за
провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на Общински
съвет – Кюстендил, в състав:
Председател: Кирил Станчев
Членове:Реонита Йорданова, Мая Шишкова, Асен Ряпов и Валери
Янев
***
РЕШЕНИЕ
№ 183
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предл. първо, във връзка с чл.
24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 3, предл. първо и
съгласно чл. 12, ал. 6, изр. първо от Правилника за организацията и
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дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и достигнатите резултати в протокола на
Временната комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на
председател на Общински съвет – Кюстендил, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Избира за Председател на Общински съвет – Кюстендил: Михаела
Ясенова Крумова
***
РЕШЕНИЕ
№ 184
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, чл. 9, ал. 1 от Закона за
общинския дълг, чл. 36 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 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. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета към
31.12.2015 г.
2. Приема годишния отчет на средства от Европейския съюз към
31.12.2015 г.
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
към 31.12.2015 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 124 от ЗПФ и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приеманe, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на община Кюстендил и чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
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I. Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на
Община Кюстендил за 2016 г. както следва:
1. В Поименния списък за капиталови разходи – приложение № 6 по
бюджета на община Кюстендил за 2016 г. по източници на финансиране,
както следва:
А. Обекти финансирани със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи за 2016 г.:
Обект
Закупуване на компютри и друго техническо
оборудване за общинска администрация
Основен ремонт и реконструкция на кухненски
помещения в сградата на ПМГ за нуждите на
ОП"Ученическо хранене" - проектиране, изграждане и
строителен надзор
"Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа път
№ KNL - 1123 - I-6, (ОП К-л) - Скриняно - Николичевци (III - 6005) 4.4км- проектиране, изграждане и строителен
надзор"
"Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа път
№ KNL - 3126 - (III-601, Кюстендил -Драговищица) Соволяно - (KNL - 1123) - проектиране, изграждане и
строителен надзор"“
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността
Капиталов трансфер за довършване на съоръжения за
храм "Успение Богородично" с. Скриняно
Капиталов трансфер за строеж на параклис „Свети
Дух“ с.Вратца
Разширение на водопреносната мрежа за минерална
вода и прилагане на улична регулация

Било

Става

25 000

44 095

70 000

0

275 000

140 230

348 500

357 370

0

11 565

0

7 000

0

4 500

0

153 740

Б. Обекти финансирани със средства от преходния остатък от
целевата субсидия за капиталови разходи от 2015 г.
Обект
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността
Капиталов трансфер за строеж на параклис „Свети
Дух“ с.Вратца
Допълване на система за видеонаблюдение на паркхотел "Кюстендил
Закупуване на озвучителна система за парк-хотел
"Кюстендил"

Било
9 189
0
0
0

Става
0
4 500
2 550
2 139
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2. В приходната част на Бюджета на община Кюстендил за 2016г.се
правят следните промени:
А. Намалява средствата по § 93-18 „Погашения по финансов лизинг
и търговски кредит“ с 541 566 лв.
Б. Увеличава средствата по §83-22 „Погашения по дългосрочни
заеми от банка в страната“ с 87 650лв.
В. Увеличава средствата по §83-82 „Погашения по дългосрочни
заеми от други лица в страната“ с 453 916лв.
II. Изменя решение № 1168/18.09.2015 г. по следния начин:
1. В изречение първо думите „бюджета на Община Кюстендил за
2015 г.“ се заменят с „бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.“
2. Изречение второ се изменя по следния начин:
„Средствата да бъдат изплатени от § 55-03 “Капиталови трансфери
за организации с нестопанска цел“.“
III. Изменя изречение второ от решение № 14/03.12.2015 г. по
следния начин:
„Средствата да бъдат изплатени от § 55-03 “Капиталови трансфери
за организации с нестопанска цел“.“
***
РЕШЕНИЕ
№ 186
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 и чл. 52, ал. 4, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 2, чл.17, ал. 1, ал. 2
предложение първо и ал. 3 и чл. 50 от Закона за общинския дълг, чл.
5, ал. 1, т. 8 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие община Кюстендил да емитира общински облигационен
заем при условията на първично частно предлагане при следните
параметри:
1.

2.
3.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – максимален размер на
облигационния заем – 9 516 000 (девет милиона петстотин и
шестнадесет хиляди) лева;
Средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на общинска
облигационна емисия с ISIN код BG2100016117
На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – валута на дълга – Лева;
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – вид на дълга – общински дълг по
чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа (облигации);
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4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – начин на обезпечаване - Особен
залог на настоящи и бъдещи общински вземания на парични
средства (собствени приходи) за положително салдо по бюджетната
банкова сметка на общината с код 7304 на стойност 100% от размера
на текущата експозиция на емитирания облигационен заем, като под
собствени приходи следва да се разбират следните вземания на
Общината: всички настоящи и бъдещи собствени приходи на
залогодателя (общината) по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ и чл.52,
ал.1, т.1 букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси (или
съответно
други
аналогични
текстове
от
действащото
законодателство, в случай на бъдеща промяна на Закона за
публичните финанси или приемане на друг аналогичен закон) и
всички други собствени приходи на Община Кюстендил, които могат
да бъдат предмет на залог съгласно закона.
5.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – условия на погасяване:
5.1. Срочност и падеж - 120 (сто и двадесет) месеца след датата на
издаване на облигациите;
5.2. Дата на издаване на облигациите – за дата на издаване на
облигациите се счита датата на регистрация на емисията в
Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат
всички срокове във връзка с облигационния заем;
5.3. Срокът за плащане на главницата е 10 години без гратисен
период.
5.4. Начин на издължаване на главницата – годишни вноски на
датите на всяко лихвено плащане.
Амортизационните плащания се правят на датите на съответните
лихвени плащания.
Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е
„Централен депозитар”АД.
5.5.

Право на предсрочно погасяване на главницата: Общината
има право да погасява предсрочно част или цялата главница по
облигационния заем на датите на лихвените плащания, като
преди това отправи 30-дневно предизвестие. Погасяването се
извършва пропорционално на всички облигации в обръщение.

В случай на частично погасяване, плащането на неизплатената
главница се извършва на равни траншове на датите на лихвените
плащания, като сумата на всеки транш е равна на неизплатената
главница, разделена на броя оставащи лихвени плащания до падежа
на емисията.
6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗОД – максимален лихвен процент:
6.1.
Плаващ лихвен процент – в размер на 3М СОФИБОР + 1,50%
(тримесечен СОФИБОР плюс надбавка от едно цяло и пет десети
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процента) на годишна база. Лихвата се плащана 1 октомври всяка
година до пълното изплащане на емисията.
6.2.3М СОФИБОР следва да се фиксира 2 (два) работни дни преди всяко
лихвено плащане, като е валиден за периода следващ текущото
лихвено плащане. 3М СОФИБОР за лихвеното плащане на
01.10.2016 г. ще се определи 2 дни преди датата на издаване на
Акта за регистрация на емисията, издаден от Централен
депозитар и ще е валиден за период от дата на издаване на
емисията до 30.09.2016 г.
6.3.Максималния размер на годишния лихвен процент (тримесечен
СОФИБОР плюс определената надбавката) за всеки един лихвен
период не може да надвишава 4,60% /четири цяло и шестдесет
процента/ годишно.
7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗОД – такси и комисионни:
7.1 Такса на инвестиционния посредник – до 0,01 лв.;
7.2 Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен
депозитар – по Тарифа на ЦД;
7.3 Такси за откриване на набирателна сметка в съответна
търговска банка – по Тарифа на банката;
7.4 Такси за учредяване на обезпечението – съгласно тарифата на
ЦРОЗ.
8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗОД – други:
8.1 Максимален брой облигации – 9 516 броя. Номиналната
стойност на всяка една облигация е в размер на 1 000 лева, а
емисионната стойност е 1 005 лв. При определянето на
емисионната стойност не е използван особен метод;
8.2 Вид облигации – облигациите от настоящата емисия са
поименни, безналични, лихвоносни,обезпечени, свободно
прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно
предлагане и ще бъдат регистрирани в „Централен депозитар”
АД (ЦД). Всички облигации от емисията осигуряват еднакво
право на вземане срещу Общината.
8.3 Права по облигациите - Облигационерите от настоящата емисия
образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в
правото на вземане върху главницата, която представлява
номиналната
стойност
на
притежаваните
облигации
(амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане).
Не се предоставят права на облигационерите по отношение на
други кредитори на Общината.
Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5
дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от ЦД.
8.4 Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за
записване само на институционални инвеститори и само срещу
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пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един
инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно
приключило, съответно - заемът за валидно сключен, когато е
записан целият размер на облигационната емисия или на
съответния транш и е внесена пълната емисионна стойност на
записаните облигации, дори да не е изтекъл обявеният срок за
записване.
8.5 Началната дата за записване на облигациите се определя със
Проспекта за записване на общински облигации.
8.6 Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни
от началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в
неработен ден, то за краен ден на подписката се счита първият
следващ работен ден. Ако в този срок, не бъде записан
максималния размер на емисията, срока за записване на
облигациите се продължава до 30 работни дни еднократно.
8.7 Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в
срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за
записване на облигациите, или в случаите на т.8.4.2., е записан
целия размер на облигационната емисия преди изтичане на
крайния срок за записване.
8.8 Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50,
ал. 1 ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по
смисъла на § 1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. банки,
които
не
действат като
инвестиционни посредници,
инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни
дружества, пенсионни фондове или други дружества, чиито
предмет на дейност изисква придобиване, държане и
прехвърляне на ценни книжа.
8.9 Институционалният
инвеститор,
който
ще
предостави
финансирането поема изцяло дължимата такса за предсрочно
погасяване на заема по дълга, който се рефинансира –
действащата облигационна емисия с ISIN код BG 2100016117.
8.10 Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и
заплащат
чрез
лицензиран
инвестиционен
посредник,
регистриран в Комисия за финансов надзор.
8.11 Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на
емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по
специална набирателна сметка. Недопустимо е частично
заплащане на емисионната стойност.
Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния
документ, който получават записалите облигации лица при извършване на
съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник. ЦД
издава депозитарни разписки на лицата, придобили облигации, при
заявяване. Облигационерите получават депозитарните си разписки чрез
избран от тях инвестиционен посредник.

Общински съвет - Кюстендил
9-то заседание на 02 юни 2016 г.

8.12 Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключил
– Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за
сключване на заема условия, набраните суми се връщат на
лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок
до един месец от окончателния край на записването.
8.13 Общината като Емитент е съответното задължено по
облигационния заем лице и се представлява от Кмета. Общината
като Емитент на ценни книжа е длъжна да извърши всички
действия, които се посочват като нейни задължения в Проспект
за записване на общински облигации от настоящата емисия.
Задълженото лице следва да осигури пари по определената от
ЦД сметка за изплащането на главницата на облигационния
заем и дължимите лихви.
8.14 Кметът на Общината е неин представител по отношение на
облигационерите.
8.15 Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на
икономическото и финансовото състояние на общината и на
правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред:
чрез интернет страниците на Общината и избрания
инвестиционен посредник.
ІІ. Упълномощава кмета на
обезпечението по заема по т. 4.

община

Кюстендил

да

предостави

ІІІ. Възлага и упълномощава кмета на Община Кюстендил да проведе
процедура за избор на инвестиционен посредник, при спазване на
разпоредбите на Закона за общинския дълг, Закона за обществените
поръчки и да сключи договор с избрания посредник, при спазване
параметрите на дълга съгласно определеното по т.І.
ІV. Възлага и упълномощава кмета на Община Кюстендил да определи
всички допълнителни условия по облигационната емисия, неуредени в
настоящото решение, както и да възложи на избран по реда на т.ІІІ
инвестиционен посредник, регистриран в Комисията за финансов надзор,
при спазване изискванията на действащото законодателство, да предприеме
съответните правни и фактически действия с цел извършване на:
1. Изготвяне на Проспект за първично частно предлагане на облигации
от настоящата емисия по чл. 205, ал. 2 ТЗ, в което ще се съдържа
всички допълнителни условия по емисията, неуредени в настоящото
решение;
2. Провеждане на подписка за записване на облигациите;
3. Регистриране на емисията облигации в “Централен депозитар” АД.
V. Задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Кюстендил
информация за окончателните параметри на дълга и предложение за
корекция на приходната и разходната части на общинския бюджет.
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РЕШЕНИЕ
№ 187
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила
на детето, чл. 5, ал. 1, т. 12 и т. 25 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в
община Кюстендил и като неразделна част от нея Общинска програма
на мерки за закрила на деца с изявени дарби от община Кюстендил за
2016 г.
***
РЕШЕНИЕ
№ 188
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и
чл. 5, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Христина Христова Николова на 53 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2.Диана Николова Костурска на 47 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
3. Соня Велинова Илиева на 46 години в размер на 100 /сто/ лв.
4. Веселин Любенов Николов на 49 години в размер на 300 /сто/
лв., след предоставяне на финансов документ за извършена
оперативна намеса.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Кюстендил
за 2016 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
***
РЕШЕНИЕ
№ 189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане и чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за
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организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1.Увеличава капацитета на „Център за социална рехабилитация и
интеграция” от 25 на 35 потребители със съответстващия персонал,
считано от 01.01.2017 г.
2.Възлага на кмета на Община Кюстендил изпълнението на понататъшните действия за увеличаване на капацитета на социалната
услуга.
***
РЕШЕНИЕ
№ 190
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23, във вр. с чл. 27, ал. 3 и
ал. 5 от ЗМСМА и съгласно чл. 12, ал.1, т. 2 - т. 6 от Наредба № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 5, ал. 1, т.
15, т. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кюстендил да участва в Учредителното
събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –
Невестино-Кюстендил“, съгласно Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и № Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г., което ще се проведе от 18:00 часа на
08.06.2016 г. в с. Невестино, община Невестино.
2. Във връзка с т.1 дава съгласие Иван Манолов Андонов –
общински съветник от Общински съвет - Кюстендил при Община
Кюстендил, да представлява общината в Учредителното събрание на
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – НевестиноКюстендил“.
3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок
кандидатстване по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие

за
на
19
на
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селските райони за периода 2014-2020 г., технологичното време,
необходимо за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел,
както и предвидените дейности след учредяване на публично- частното
партньорство, допуска предварително изпълнение на решението.

***
РЕШЕНИЕ
№ 191
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се проведе процедура за присъединяване на
минералната вода към СК „Осогово” – Кюстендил от съществуващия
водопровод, захранващ хотел „Кюстендил”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 192
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 5, ал.
1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие да се проведе процедура за ремонтиране и
възстановяване на сауната СК „Осогово” – Кюстендил.
***
РЕШЕНИЕ
№ 193
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Кюстендил, чл. 5, ал.
1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
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1.Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с проектен
идентификатор 41112.503.2720, с проектна площ от 100,00 кв.м. общинска
собственост, съгласно АЧОС № 4347/12.04.2016 год., в размер на 8000,00
(осем хиляди) лева, без ДДС.
2.Възлага на кмета на Община Кюстендил, да сключи
предварителен и окончателен договор с Иван Петров Йорданов, живущ
в гр.Кюстендил, ул.”Антим І” № 4.
***
РЕШЕНИЕ
№ 194
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1
и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на община
Кюстендил, чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижимите
имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1.Незастроен, урегулиран поземлен имот ХVІ - общ., кв. 48 по
ПУП на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с площ 945.00 (деветстотин
четиридесет и пет) кв. метра- - данъчна оценка -2220.40 лева, пазарна
оценка- 6900 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 3597/15.09.2014 год.
1.2.Незастроен, урегулиран поземлен имот ХV, кв. 48 в по ПУП
на с. Таваличево, oбщ.Кюстендил, с площ 770.00 /седемстотин и
седемдесет / кв.метра - данъчна оценка -1768.50 лева, пазарна оценка- 5600
лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4348/12.04.2016 год.
2.
Задължава кмета на Община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимите имоти по т. 1, чрез публичен търг с тайно
наддаване, при спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., приета с решение №
85 от 28.01.2016 год. с описания в т.1.2 имот.
***
РЕШЕНИЕ
№ 195
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 41 и чл. 42 от Наредбата за условията и
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища, чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, ап. 27,
етаж 2, вход Б, жил.блок 48, ж.к.”Запад” в гр.Кюстендил. с наемател
Пенка Асенова Маркова и ап. 15, етаж 4, вход А, жил.блок 34, ул. ”Цар
Освободител” № 276, гр.Кюстендил с наемател Румяна Георгиева
Харалампиева и ги включва в Списъка – “жилища за продажба”.
2.Утвърждава пазарните оценки на жилищата, както следва:
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.504.3.6.27 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени
със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ
44,20 кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни
обекти в сградата: На същия етаж: 41112.504.3.6.26; 41112.504.3.6.28 Под
обекта: 41112.504.3.6.24 Над обекта: 41112.504.3.6.30 Прилежащи части:
Мазе № 4 с площ 3,65 кв. м., ведно с 1,504% ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в
сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.3 по
КККР на гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к.
"Запад", Бл. № 48, вх.Б, ет.2, ап. 27, данъчна оценка - 11633.50 лева, пазарна
оценка 17500 лева..
Имотът е актуван с АОС № 2705/04.10.2012 год.
2.2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.529.1.15
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 46,65 (четиридесет и шест цяло шестдесет и пет
стотни) кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни
обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.529.1.14; 41112.503.529.1.16; Под
обекта: 41112.503.529.1.11; Над обекта: 41112.503.529.1.19, съгласно схема №
15-189799-19.04.2016 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил.Прилежащи
части: Мазе № 45 с площ 4,07 кв. м., ведно с 1,282 % 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
41112.503.529 по КККР гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот:гр.
Кюстендил,ул. "Цар Освободител" № 276, бл.34, вх.А, ет.4, ап.15, данъчна
оценка - 14947.70 лева, пазарна оценка 19200 лева.
Имотът е актуван с АОС № 4382/22.04.2016 год.
3.Възлага на кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата
на недвижимите имоти - по т. 2 и издаде заповеди и сключи договори.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 196
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 43, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.
68, т. 1, чл. 69, ал. 2, чл. 77, ал. 1, т. 8 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Кюстендил, чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1.Утвърждава пазарна оценка на товарен автомобил „УАЗ 374101”,
тип „фургон” с рег. №КН7534АС – 810 (осемстотин и десет) лева без ДДС.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил товарен автомобил
„УАЗ 374101”, тип „фургон” с рег. №КН7534АС да бъде реализиран чрез
провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава осма от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество при начална тръжна цена от 810 (осемстотин и
десет) лева без ДДС.
***
РЕШЕНИЕ
№ 197
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд и
чл. 5, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
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 № 069001 в землището на с.
Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил с размер от 41.409 дка в местност
“Еленкина градина” с НТП – нива, ІХ категория.
***
РЕШЕНИЕ
№ 198
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 18, ал. 2 и ал. 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Кюстендил, чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно
управление на Министерство
на
регионалното
развитие и
благоустройство, Главна Дирекция „Управление на Териториалното
сътрудничество”, за нуждите на Съвместния секретариат по програмата
на трансграничното сътрудничество Interreg – IPA CBC между Република
България и Република Македония, на помещения представляващи:
офис № 3 с полезна площ 30,59 кв.м. и компютърна зала с полезна площ
31,62 кв.м., и да се освободи офис № 2 предоставен за управление с
Договор № Д-00-201/27.03.2012 год., находящи се в сграда с идентификатор
41112.503.2239.5, в гр.Кюстендил, ул.”Проф. Марин Дринов” № 7. Срока
на договора да се счита срока от Договор № -00-273/29.04.2015 год.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил да сключи анекс към
Договор № Д-00-273/29.04.2015 год.
***
РЕШЕНИЕ
№ 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 41, ал. 2, от ЗОС и чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Кюстендил, чл. 5, ал.
1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1.Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с проектен
идентификатор 41112.504.2125, с проектна площ 161.00 /сто шестдесет и
един/ кв.метра общинска собственост, в размер на 16500,00 лв.
(шестнадесет хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил, да сключи
предварителен и окончателен договор с Росен Живков Бонев, живущ в
гр.София, ж.к.”Гоце Делчев”, бл.37, вх.Б, ап.37 и Валентин Живков
Бонев, живущ в гр.София, ж.к.”Бъкстон”, бл.16, вх.Д, ет.3.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 200
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 35, ал. 3, от ЗОС и чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл.
62 и чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на община
Кюстендил, чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ УПИ І –
общински, в кв. 15, с площ от 950 кв.м., при граници и съседи на имота:
УПИ ІІ – 42, УПИ V – 64, улици с о.т. 15-16 и о.т. 15-26, по действащия
регулационен план на с. Жиленци, общ. Кюстендил, в размер на 6950,00
лв. (шест хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Тонка Иванова Панайотова, да закупи застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І – общински, в кв. 15 по действащия
регулационен план на с. Жиленци, общ. Кюстендил, целия с площ от 950
кв.м, чрез продажба на собствеността на Община Кюстендил, съгласно
АЧОС № 4394/14.05.2016 год., за сумата от 6950,00 лв. (шест хиляди
деветстотин и петдесет лева) без ДДС на собственика в поземления имот,
съгласно нотариален акт № 181, том ІІ, дело № 856/1967 год. на КРС и
Удостоверения за наследници № 25 и № 26 и двете от 04.04.2016 год. на
Кмета на с.Жиленци.
3. Възлага на кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
***
РЕШЕНИЕ
№ 201
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8 от ЗОС и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл.
3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Кюстендил, чл. 5, ал.
1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Обявява актувания с АПОС № 4432/20.05.2016 г. застроен имот с
№ 000097, находящ се в землището на с. Богослов, с площ от 1721.00
/хиляда седемстотин двадесет и един/ кв. метра с начин на трайно
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ползване: др. жил. терен, ведно с построените в него сгради за частна
общинска собственост.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил, да извърши
съответните действия, за съставяне на нов акт – за частна общинска
собственост за имот по т. 1.
***
РЕШЕНИЕ
№ 202
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства с проекто
предложение „Осигуряване на топъл обяд-2016“, по Оперативна
програма за храни и/ или основно материално подпомагане, Операция
тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, Процедура за директно
предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02.
2. Дава съгласие от временно свободни средства по бюджета на
общината да се предоставят временни безлихвени заеми на сметката за
средства от Европейския съюз за изпълнението на проекта, до
възстановяването им от Оперативна програма за храни и/ или основно
материално подпомагане.
***
РЕШЕНИЕ
№ 203
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 62,
ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Приема предложението на инициативния комитет, представляван
от Иван Григоров Спасов, за построяване на паметна плоча на
загиналите жители на с. Кършалево, общ. Кюстендил, участвали в
Първата и Втората световни войни в поземлен имот с идентификатор
40991.4.59, село Кършалево, общ. Кюстендил.
Предлага изграждането на паметника да бъде включено в
мероприятията за отбелязване на 100 години от Първата световна война
и участието на България в нея (2014 – 2018 г.).
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***
РЕШЕНИЕ
№ 204
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване, предвиждащ промяна на предназначението на
територията на имота от земеделска в неземеделска – „за нискоетажно
жилищно строителство” и съобразен със следните устройствени
показатели и характеристики:
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота - „за нискоетажно жилищно
строителство”
максимална етажност/височина – 1-3 (10)
плътност на застрояване – до 60%
минимална озеленена площ – минимум 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
в обхвата на проектен ПИ 008107 - част от ПИ 008104 местност
„Модро поле” в землището на с.Радловци с ЕКАТТЕ 61457, община
Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява
заданието за проектиране.
***
РЕШЕНИЕ
№ 205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, предвиждащ промяна на предназначението
на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за нискоетажно
жилищно строителство” и съобразен със следните устройствени
показатели и характеристики:
начин на застрояване – свободно
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предназначение на имота - „за нискоетажно жилищно
строителство”
максимална етажност/височина – 1-3 (10)
плътност на застрояване – до 60%
минимална озеленена площ – минимум 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
в обхвата на ПИ 51.41, местност „Ръжеве” в землището на
с.Богослов с ЕКАТТЕ 04796, община Кюстендил от плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) и одобрява заданието за проектиране.
***
РЕШЕНИЕ
№ 206
На основание чл. 21а, ал. 3, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 5, ал. 3 и ал. 4, чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Приема Правилник за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Община Кюстендил.

***
РЕШЕНИЕ
№ 207
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 5,
ал. 1, т. 22 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинската
администрация, във връзка с т. 4 от раздел ІІ на Статута за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил”,
Общински съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил” г-н
Стефан Иванов.

