Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 01. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 01. 2016 г.

1.ДЗ № 61-00-313/18.12.2015 г. – относно приемане на
окончателен годишен план по бюджета на община Кюстендил за
2015 г. – р. № 33
2.ДЗ № 61-00-312/18.12.2015 г. – относно утвърждаване
на окончателна План-сметка за разходите за чистота за 2015 г. –
р. № 34
3.ДЗ № 61-00-296/18.12.2015 г. – относно определяне
размера на такса за битови отпадъци за 2016 г. – р. № 35
4.ДЗ № 61-00-290/18.12.2015 г. – относно изменение на
условия и параметри на общински облигации, издадени от
Община Кюстендил. – р. № 36
5.ДЗ № 61-00-309/18.12.2015 г. – относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община
Кюстендил. – р. № 37
6.ДЗ № 61-00-284/16.12.2015 г. – относно приемане на
Общинска програма на отпадъците за периода 2015 г. – 2020 г.
– р. № 38
7. ДЗ №61-00-310/18.12.2015 г. – относно приемане на
решение за допълване на проект на договор, Приложение № 5,
част от тръжната документация, утвърдена с решение №
864/28.04.2011 г. на Общински съвет – Кюстендил за продажба
на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол. – р. № 39
8. ДЗ № 93-00-2076/21.12.2015 г. – относно финансово
подпомагане по остри здравословни и остро социални причини
на жители от община Кюстендил. – р. № 40
9.ДЗ № 61-00-314/18.12.2015 г. – относно приемане на
решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на
Анжела Ангелова Атанасова. – р. № 41
10.ДЗ № 61-00-285/17.12.2015 г. – относно утвърждаване
на наемни цени на земеделски земи за стопанската 2015 г. 2016 г. – р. № 42
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11.ДЗ № 61-00-288/17.12.2015 г. – относно ползване на
дървесина от общински горски територии през 2016 г. на база
утвърден годишен план. – р. № 43
12.ДЗ № 61-00-279/09.12.2015 г. – относно продажба на
общинско жилище. – р. № 44
13. ДЗ № 61-00-282/14.12.2015 г. – относно даване на
съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване върху
имот, частна общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост и утвърждаване пазарната цена на
правото на пристрояване. – р. № 45
14.ДЗ № 61-00-283/14.12.2015 г. – относно разпореждане
с имот частна общинска собственост, чрез ликвидиране на
съсобственост. – р. № 46
15. ДЗ № 61-00-300/18.12.2015 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 ПИ030204 част от ПИ
030201 в землището на с.Лозно с ЕКАТТЕ 44183, община
Кюстендил от Картата на възстановената собственост /КВС/.–
р. № 47
16. ДЗ № 61-00-301/18.12.2015 г. – относно разрешение да
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП - ПЗ/ на поземлен имот ПИ 005142, местност
„Лешовица”, в землището на с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, общ.
Кюстендил от Картата на възстановената собственост /КВС./ –
р. № 48
17. ДЗ № 61-00-302/18.12.2015 г. – относно искане на
съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение
на действащия план за регулация в обхвата на УПИ V в кв. 22
по плана за регулация на с. Багренци, общ. Кюстендил. – р. №
49
18. ДЗ № 61-00-303/18.12.2015 г. – относно искане на
разрешение за изработването на проект за
изменение на
подробен устройствен план- план за регулация /ПУП – ИПР/ за
УПИ за УПИ II - „База на НАРКООП”, кв. 2в, гр. Кюстендил. – р.
№ 50
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19. ДЗ № 61-00-304/18.12.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 010102, местност
„Кафтанджийската”, в землището на с. Нови чифлик, с ЕКАТТЕ
52026, общ. Кюстендил от Картата на възстановената
собственост /КВС/.– р. № 51
20. ДЗ № 61-00-305/18.12.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 000075, местност
„Герено”, в землището на с. Катрище, с ЕКАТТЕ 36659, община
Кюстендил от Картата на възстановената собственост /КВС/.–
р. № 52
21. ДЗ № 61-00-306/18.12.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 000440, местност
„Валог”, в землището на с. Коняво, с ЕКАТТЕ 38432, община
Кюстендил от Картата на възстановената собственост /КВС/.–
р. № 53
22. ДЗ № 61-00-307/18.12.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 005050, местност
„Белия камък”, в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост
/КВС/.– р. № 54
23. ДЗ № 61-00-308/18.12.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 99.46, по плана на
новообразуваните имоти на местност „Вардища”, в землището
на с. Лозно, с ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил. – р. № 55
24.
ДЗ
№
61-00-278/09.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване по процедура за директно плащане на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2. 004 „Услуги за
ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г. – р. № 56
25. ДЗ № 61-00-292/18.12.2015 г. – относно съвместно
кандидатстване на Община Босилеград, Р.Сърбия като Водещ
партньор
и
Община
Кюстендил
като
партньор
с
проектопредложение по Програма Интеррег - ИПП за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна
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ос 3 „Околна среда“, Специфична цел 3.1 Съвместно управление
на риска. – р. № 57
26. ДЗ № 61-00-293/18.12.2015 г. – относно съвместно
кандидатстване на Община Бояновац, Р.Сърбия като водещ
партньор
и
Община
Кюстендил
като
партньор
с
проектопредложение по Програма Интеррег - ИПП за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна
ос 1 „Устойчив туризъм“, Специфична цел 1.1. Туристическа
привлекателност и Специфична цел 1.2. Трансграничен
туристически продукт. – р. № 58
27. ДЗ № 61-00-294/18.12.2015 г. – относно съвместно
кандидатстване на Община Кюстендил като Водещ партньор и
Община
Конче,
Р.
Македония
като
партньор
с
проектопредложение по Програма Интеррег - ИПП за
Трансгранично
сътрудничество
България-Македония,
Приоритетна ос 2 – Туризъм, Специфична цел 2.1 - Подобряване
на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за
сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво
използване на природното и културното наследство. – р. № 59
28.
ДЗ
№
61-00-295/18.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” –
Кюстендил по Първа покана за набиране на проектни
предложения по Програма Интеррег – ИПА ТГС България –
Сърбия, приоритетна ос 2 „Младежи”, цел 2.1. „Умения и
предприемачество”, като партньор
на Фондация „Глобални
библиотеки – България” (ФГББ) – р. № 60
29.ДЗ
№
61-00-297/18.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване на Читалище „Пробуда“1961“- гр. Кюстендил
като Водещ партньор и партньори - Фондация „Клинтех
България“, гр. София и Община Ниш - Нишки културен център,
Р. Сърбия по Първа покана за набиране на проектни
предложения по Програма Интеррег – ИПА ТГС България –
Сърбия, приоритетна ос 2 „Младежи”, цел 2.1. „Умения и
предприемачество”. – р. № 61
30.ДЗ № 61-00-298/18.12.2015 г. – относно съвместно
кандидатстване на Община Кюстендил като Водещ партньор и
Община
Босилеград,
Р.Сърбия
като
партньор
с
проектопредложение по Програма Интеррег - ИПП за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Приоритетна
ос 3. Околна среда, Специфична цел 3.2 Опазване на околната
среда. – р. № 62
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31.ДЗ
№
61-00-299/18.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване на Обединено детско заведение „Първи юни“,
гр. Кюстендил съвместно с водещ партньор- Публично общинска
институция за деца – Детска градина „Детска радост“, гр.
Струмица Р. Македония по Първа покана за набиране на
проектни предложения по Програма Интеррег – ИПА ТГС
България
–
Македония,
№2014ТС16I5CB006-2015-1,
приоритетна ос 1 Околна среда, Специфична цел 1.1 Опазване
на околната среда и устойчиво използване на природните
ресурси в трансграничния регион. – р. № 63
32.ДЗ № 61-00-315/21.12.2015 г. – относно съвместно
кандидатстване на Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“,
гр. Кюстендил като партньор на Основно училище „Славейко
Арсов“, гр. Щип, Р. Македония - Водещ партньор по Първа
покана за набиране на проектни предложения по Програма
Интеррег – ИПА за Трансгранично сътрудничество България –
Македония №2014ТС16I5CB006-2015-1, приоритетна ос 1
„Околна среда”. – р. № 64
33.ДЗ № 61-00-316/22.12.2015 г. – относно даване
съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот
- частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда
на Закона за общинската собственост. – р. № 65
34.
ДЗ
№
61-00-317/23.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване на Сдружение „Щастливо детство“ по Първа
покана за набиране на проектни предложения по Програма
Интеррег – ИПА ТГС България – Сърбия, Приоритетна ос 2
„Младежи”, Цел 2.1. „Умения и предприемачество”. – р. № 66
35.
ДЗ
№
61-00-318/23.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване на „Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия“ /ИАНМСП/ по Първа покана
за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег –
ИПА ТГС България – Сърбия, Приоритетна ос 2 „Младежи”, Цел
2.1. „Умения и предприемачество”. – р. № 67
36.
ДЗ
№
61-00-319/28.12.2015
г.
–
относно
кандидатстване на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” –
Кюстендил по Първа покана за набиране на проектни
предложения по Програма Интеррег – ИПА ТГС България –
Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ съвместно с
Народна библиотека “Радое Доманович“ гр.Лесковац, Република
Сърбия. – р. № 68

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
37. ДЗ № 61-00-280/14.12.2015 г. – относно мотивирано
искане от Общинска служба по Земеделие гр. Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Грамаждано, общ. Кюстендил. – р. № 69
38. ДЗ № 61-00-281/14.12.2015 г. – относно мотивирано
искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Грамаждано, общ. Кюстендил. – р. № 70
39. ДЗ № 61-00-286/17.12.2015 г. – относно мотивирано
искане от Общинска служба по Земеделие гр. Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Стенско, общ. Кюстендил. – р. № 71
40. ДЗ № 61-00-287/17.12.2015 г. – относно мотивирано
искане от Общинска служба по Земеделие гр. Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Драговищица, общ. Кюстендил. – р. № 72
41. ДЗ № 61-00-289/18.12.2015 г. – относно мотивирано
искане от Общинска служба по Земеделие гр. Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Драговищица, общ. Кюстендил. – Общински съвет –
Кюстендил не прие проекта за решение
42. ДЗ № 61-00-311/18.12.2015 г. – относно мотивирано
искане от Общинска служба по Земеделие гр. Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Берсин, общ. Кюстендил. – р. № 73
43. Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани.

***
РЕШЕНИЕ
№ 33
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 съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и съставяне, обсъждане, приеманe,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община
Кюстендил и чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и
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дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1. Приема актуализиран годишен план на бюджета за 2015 г. по
приходната и разходна част, по функции и дейности, по
предварителни данни и съобразно касовото му изпълнение по
пълна бюджетна класификация към 31.12.2015 г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:

-

37 439 711 лв.

За делегирани от държавата дейности

-

18 714 664 лв.

За местни дейности

-

18 725 047 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №
2/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:

-

37 439 711 лв.

За делегирани от държавата дейности

-

18 714 664 лв.

За дофинансиране на делегирани от
държавата дейности със собствени
приходи

-

323 877 лв.

За местни дейности

-

18 401 170 лв.

/разпределени по
Приложение №3/

дейности

и

видове

разходи,

съгласно

2. Одобрява окончателен Поименен списък за капиталови разходи
за 2015 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно
Приложение № 4.

***
РЕШЕНИЕ
№ 34
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 66 от Закона за местните данъци и
такси и във връзка с чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците и чл. 5, ал. 1, т. 7, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
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взаимодействието
му
с
общинската
Общинският съвет – Кюстендил,

администрация,

Р Е Ш И:
Актуализира План-сметката за разходите за чистота през 2015
г., както следва:
1.Приходи:
1 750 000
лв.
1.1. Приходи от такса за битови отпадъци и лихви
1 741 296
лв.
1.2. Отчисления по Закона за управление на
отпадъците
1.3. Преходен остатък от 2014 г.
8 704 лв.
2.Разходи
от които:
1 750 000
лв.
2.1. За осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и други
169 800
лв.
2.2.За
събиране
на
битовите
отпадъци
и
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им
1 157 000
лв.
2.3.За проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци, в това число:
49 400
лв.
2.4. За почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено
373 800
ползване
лв.

***
РЕШЕНИЕ
№ 35
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 и чл. 67 от ЗМДТ, чл. 15,
ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, чл. 20 и чл.
20а, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община
Кюстендил и чл. 5, ал. 1, т. 7, ал. 2 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:
І. За 2016 година определя
битови отпадъци за жилищни или
предприятия по чл. 15, ал. 1 от
администриране на местните такси и
на Община Кюстендил, както следва:

годишния размер на таксата за
вилни имоти на граждани и
Наредбата за определяне и
цени на услуги на територията

1. На територията на град Кюстендил - 1,4 промила върху
данъчната им оценка. Разпределението на промила по видове услуги
е, както следва:
а) за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци– 0,7 промила;
б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения – 0,4 промила;
в) за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0,3 промила.
2. Извън територията на град Кюстендил – 2 промила
върху данъчната оценка. Разпределението на промила по видове
услуги е, както следва:
а) за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци – 1 промил;
б) за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения – 0,5 промила;
в) за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0,5 промила.
ІІ. За 2016 година разпределението на промила по видове
услуги и по населени места за жилищни и вилни имоти на граждани
и предприятия, на територията на град Кюстендил и извън
територията на град Кюстендил по чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кюстендил се определя, съгласно
Приложение № 1.
ІІІ. За 2016 година в кметствата, кметските наместничества
и местностите се определя такса за битови отпадъци по съответните
приложения, както следва:
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Приложение № 2 – списък на населени места, освободени от
заплащане на такса битови отпадъци;
Приложение № 3 – 1 промил за поддържане чистота и
обезвреждане на битовите отпадъци за цели села;
Приложение № 4 – 1 промил за поддържане чистота и
обезвреждане на битовите отпадъци от населението и предприятията
за жилищни и вилни имоти и 1,1 промила за подържане чистота и
обезвреждане
на битовите отпадъци от предприятията за
нежилищни имоти (по приложени списъци);
Приложение № 5 – 1,1 промила за нежилищни имоти на
предприятия в районите, в които не се извършва услугата
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
ІV. За 2016 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия в левове,
според количеството на битовите отпадъци, в зависимост от вида и
броя на декларираните съдове за битови отпадъци за едно извозване,
по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община
Кюстендил, както следва:
1. На територията на град Кюстендил:
а) годишна такса за поддържане чистотата на териториите
за обществено ползване – 1,4 промила върху данъчната оценка по чл.
21, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и
б) еднократна такса за всяко едно извозване, в зависимост
от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци както
следва:
- за 1 бр. кофа – 4,00 лв., в това число: за сметосъбиране и
сметоизвозване – 2,00 лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци –
2,00 лв.
- за 1 бр. контейнер тип „Бобър” – 20,00 лв., в това число за
сметосъбиране и сметоизвозване – 13,00 лв. и за обезвреждане на
битовите отпадъци – 7,00 лв.
- за 1 бр. контейнер – 40,00 лв., в това число: за
сметосъбиране и сметоизвозване – 26,00 лв. и за обезвреждане на
битовите отпадъци – 14,00 лв.
2. Извън територията на град Кюстендил:
а) годишна такса за поддържане чистотата на териториите
за обществено ползване – 1,4 промила върху данъчната оценка по чл.
21, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и
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б) еднократна такса за всяко едно извозване, в зависимост от
вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци както
следва:
- за 1 бр. кофа – 5,00 лв., в т.ч. за сметосъбиране и
сметоизвозване – 3,50 лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци –
1,50 лв.
- за 1бр. контейнер тип „Бобър” – 30,00 лв., в това число за
сметосъбиране и сметоизвозване – 18,00 лв. и за обезвреждане на
битовите отпадъци – 12,00 лв.
- за 1бр. контейнер – 65,00 лв., в т.ч. за сметосъбиране и
сметоизвозване – 40,00 лв. и за обезвреждане на битовите отпадъци –
25,00 лв.
V. За 2016 година, когато предприятието не е подало
съответната декларация по чл.16, ал. 2 и ал. 3 или по чл.22а, ал. 1 и ал.
2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услугите на територията на Община Кюстендил в
установения срок заплаща годишна на таксата за битови отпадъци в
размер на 5,5 промила върху данъчната оценка по чл. 21, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси на нежилищни имоти, както
следва:
а) за сметосъбиране и транспортиране на битовите
отпадъци – 2,6 промила;
б) за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения – 1,5 промила;
в) за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 1,4 промила.
VІ. За 2016 година разпределението на промила по видове
услуги и по населени места за нежилищни имоти на предприятия, в
които се извършват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на
битовите отпадъци, за обезвреждане на битови отпадъци в депа или
други съоръжения, за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване се определя, съгласно Приложение № 6.
VII. За 2016 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за незастроени дворни места и парцели на
територията на общината по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кюстендил, както следва:
1. За физически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
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- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения - 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване - 0.3 промила.
б) Извън територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения-0.5 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване - 0.5 промила.
2. За юридически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения- 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0.7 промила.
б) Извън територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения- 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0.7 промила.
VIII. За 2016 година определя годишния размер на таксата
за битови отпадъци за дворни места и парцели, застроени със сгради
със степен на завършеност - карабина, незавършено строителство на
територията на общината по чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кюстендил, както следва:
1. За физически лица:
а) На територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения-0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване - 0.3 промила.
б) Извън територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения-0.5 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване - 0.5 промила.
2. За юридически лица:
а) На територията на град Кюстендил
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- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения- 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0.7 промила.
б) Извън територията на град Кюстендил:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения- 0.4 промила;
- поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0.7 промила.
IX. За 2016 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за наематели на общински терени и нежилищни
помещения по чл. 20 от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил в размер на 10 промила върху отчетната стойност. За
помещения и терени общинска собственост, отдадени под наем се
изчислява в лв./кв. по следната таблица:
Вид дейност

I зона

Търговия
Заведения за хранене и
развлечение
Производство
Административни и
други дейности
Аптеки

II зона

III зона

300
380

230
300

150
210

IV
зона
70
90

сел

250
200

210
160

170
110

70
40

40
30

200

160

110

40

30

а

X. За 2016 година определя годишния размер на таксата за
битови отпадъци за наематели на общински жилища по чл. 20 а, ал.1
от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Кюстендил на наемател в
размер на 14,94 лв., в това число за сметосъбиране и транспортиране
на битовите отпадъци – 10,56 лв., за обезвреждане на битовите
отпадъци в депа и други съоръжения – 1,42 лв., за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване – 2,96 лв.

***
РЕШЕНИЕ
№ 36

60
70
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На основание чл. 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:
1. Предлага на Общото събрание на облигационерите на
общински облигации на Община Кюстендил с ISIN BG2100016117
изменение на част от условията и параметрите по емисията,
съгласно Предложението за записване на общински облигации при
условията на първично частно предлагане №Д-00-932/07.09.2011г.,
както следва:
1.1. Валута на дълга – лева;
1.2. Превалутиране – по фиксинг евро/лев на БНБ 1.95583 лева за
1 евро;
1.3. Период на купонно плащане – веднъж годишно през м.
септември на датите на главничните плащания;
1.4. Купон – плаващ лихвен процент в размер на 3М СОФИБОР +
2.20% (тримесечен СОФИБОР плюс надбавка от две цяло и
две десети процента) на годишна база, като 3М СОФИБОР
следва да се фиксира 2 (два) работни дни преди началото на
всеки 3-месечен период, като първият 3-месечен период
започва на 09.03.2016г., а следващите тримесечни периоди
започват на следните дати: 09.06.2016г., 09.09.2016г., 09.12.2016г.,
09.03.2017г., 09.06.2017г., 09.09.2017г., 09.12.2017г., 09.03.2018г.,
09.06.2018г., 09.09.2018г., 09.12.2018г., 09.03.2019г., 09.06.2019г.,
09.09.2019г., 09.12.2019г., 09.03.2020г., 09.06.2020г., 09.09.2020г.,
09.12.2020г., 09.03.2021г., 09.06.2021г.;
1.5. Номинална стойност на една облигация – 1 464 лева, считано
от 09.03.2016 г.;
1.6. Плащане на главницата – при следния погасителен план:
-

09.03.2016г. – 18 671.25 лв.

-

09.09.2016г. – 1 586 000,00 лв.

-

09.09.2017г. – 1 586 000,00 лв.

-

09.09.2018г. – 1 586 000,00 лв.

-

09.09.2019г. – 1 586 000,00 лв.

-

09.09.2020г. – 1 586 000,00 лв.

-

09.09.2021г. – 1 586 000,00 лв.
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1.7. Обезпечение – първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ
върху настоящи и бъдещи приходи на община Кюстендил 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 и/или други
аналогични текстове за собствени приходи, разрешени от
закона;
1.8. Размер на обезпечението – не по-малък от 120% от текущата
експозиция на облигационната емисия във всеки един
момент до пълното й погасяване;
1.9. Заличаване на ипотеките, обезпечение по емисията
облигации с ISIN BG2100016117, съгласно опис, приложение
към настоящото решение;
1.10. Промените, изброени по-горе, да влязат в сила от 09.03.2016г.;
1.11. Останалите параметрите и условията на емисията не се
променят;
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да отправи до
Общото събрание на облигационерите предложението по т.1 от
настоящото решение за изменение на параметрите и условията на
емисията общински облигации на Община Кюстендил.
3. Възлага на Кмета на община Кюстендил да подпише
съответните анекси към Договор за изпълнение на функцията
„Довереник на облигационерите“ (изх.№ Д-00-1004 от 29.08.2011 г.) и
Договор за залог (изх.№ Д-00-1058 от 29.09.2011 г.), както и да
предприема всички правни и фактически действия за изпълнение
на настоящото решение във връзка с решенията на Общото
събрание на облигационерите.

***
РЕШЕНИЕ
№ 37
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, вр. чл. 79 от АПК, във връзка с чл.
1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 5, ал. 1 т. 25, във връзка с 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:
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Приема предложения Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Кюстендил.

***
РЕШЕНИЕ
№ 38
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с ал. 2, чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 52, ал. 8 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 5, ал. 1, т. 12, 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:
Приема Общинска програма за управление на отпадъците със
срок на изпълнение 2015 г. – 2020 г., като част от Общинската
програма за опазване на околната среда.

***
РЕШЕНИЕ
№ 39
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:
УТВЪРЖДАВА коригирания проект на договор, Приложение №
5, като част от тръжната документация, утвърдена с Решение №
846/28.04.2011г. на Общински съвет – Кюстендил.

***
РЕШЕНИЕ
№ 40
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, 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. Никол Иванова Иванова на 14 години в размер на 1300
/хиляда и триста/ лв.
2. Любомир Бисеров Велинов на 17 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
3.Василка Владимирова Николова на 73 години в размер на
500 /петстотин/ лв.
4. Бойчо Стойнев Николов на 58 години в размер на 300
/триста/ лв., за възстановяване на здравноосигурителните права.
5. Йорданка Георгиева Владимирова на 65 години в размер
на 200 /двеста/ лв., за наемане на жилище, докато си подготви
документите за кандидатстване за общинско жилище.
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
№ 41
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл.
92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл. 7, ал.
4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 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:
Предлага на министъра на труда и социалната политика,
съгласувано с министъра на финансите, да внесе предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла
на чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване, във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на
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Анжела Ангелова Атанасова, живуща в с. Слокощица, общ.
Кюстендил, ул. „Опълченска” № 9.

***
РЕШЕНИЕ
№ 42
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 8 от ЗОС, чл. 12, ал. 3 от
Наредбата стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд и чл. 30 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество и чл. 5, ал. 1, т. 8, ал. 2 от от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието
му
с
общинската
администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1. Определя размера на наемните цени на земеделските земи за
стопанската 2015 - 2016 година в Приложение 5 към чл.30 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество както следва:
Приложение №5
към чл.30
Размерът на годишната наемна за декар на отдаваните под наем
земеделски земи от общинския поземлен фонд.
1.За отглеждане на едногодишни полски култури.
Категория на земя
лв./дка неполивни
лв./дка поливни
условия
условия
ІІІ
16.00
24.00
ІV
15.00
23.00
V
14.00
21.00
VІ
12.00
18.00
VІІ
10.00
15.00
VІІІ
9.00
14.00
ІХ
8.00
12.00
Х
7.00
11.00
2.За отглеждане на ливади.
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Категория на земя
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х

лв./дка неполивни
условия
7.00
6.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
3.00

лв./дка поливни
условия
11.00
9.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
5.00

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

***
РЕШЕНИЕ
№ 43
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и във връзка с ал. 2,
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 46, т. 1, чл.
49, ал. 1, т. 1, чл. 50, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, чл. 5, ал. 1, т. 8 и т.
12, 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.Да бъдат предоставени 4 591м3
иглолистна и 1 961м3
широколистна дървесина от ЛФ 2016год. за продажба на стояща
дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване, като с
приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на
дървесина, повредена от природни бедствия, каламитети и други
форсмажорни обстоятелства.
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2.Началните продажни цени по сортименти в зависимост от
насажденията са утвърдените с Решение № 383/25.07.2013год. и
Решение № 483/29.10.2013год. и изменени с Решение № 707/29.05.2014
год. ценоразписи за продажба на стояща дървесина на корен и за
продажба на стояща дървесина на корен от съхнещи иглолистни
култури.
3.При промяна в пазарните условия или в нормативната
уредба общински съвет ще извърши актуализация на началните
цени за продажба на стояща дървесина на корен.
4.За задоволяване нуждите на местното население с дърва за
огрев и иглолистна строителна дървесина през отоплителен сезон
2016-2017год. от общинските горски територии да бъдат
предоставени 1700 пл. м3 широколистни и 900 пл. м3 иглолистни
дърва за огрев.
5.Определя общ лимит за продажба на стояща дървесина на
корен от общинските гори на иглолистната строителна дървесина
за местното население от 100м3, разпределен по следния начин:
Едра
м3
10

Средна
м3
30

Дребна
м3
60

Всичко
м3
100

***
РЕШЕНИЕ
№ 44
На основание чл. 21 ал.1, т. 8, във връзка с ал. 2, 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
и чл. 5, ал. 1, т. 8, във връзка с 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. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”,
ап.55, ет.12, бл.5, ул.”Г.С.Раковски” № 6, гр.Кюстендил с наемател
Елеонора Кирилова Кискимска и го включва в Списъка –
“жилища за продажба”.
2.Утвърждава пазарната оценка на жилището, както
следва:
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2. 1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор
41112.500.1717.1.55 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 80,12 кв. метра; Брой нива на
обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия
етаж: 41112.500.1717.1.56; Под обекта: 41112.500.1717.1.50; Над обекта:
41112.500.1717.1.60, съгласно схема № 15-434406-07.10.2015 г., издадена от
СГКК- гр. Кюстендил. Прилежащи части: Таван № 3 с площ 7,44 кв. м.,
ведно с 1,456 % 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 41112.500.1717 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес
на поземления имот: гр. Кюстендил, ул.
"Г.С.Раковски" № 6, бл.5, ет.12, ап.55 данъчна оценка -34898.10 лева ,
пазарна оценка – 39500 лева
Имотът е актуван с АОС № 4109/23.11.2015 год.
3.Възлага на кмета на община Кюстендил да извърши
продажбата на недвижимия имот - по т. 2 и издаде заповед и
сключи договор.

***
РЕШЕНИЕ
№ 45
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, във връзка
с чл. 54, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване и
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал.
1, т. 8, във връзка с 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 учредяване възмездно право на
пристрояване на пристройка с разгъната площ 16,50 кв.м., към
съществуващ гараж с идентификатор № 41112.503.848.6, изграден
върху терена на поземлен имот с идентификатор № 41112.503.848 –
частна
общинска
собственост,
с
адрес:
гр.Кюстендил,
ул.”Гороцветна”, актуван с АЧОС № 4019/07.08.2015 год., съгласно
изготвения и съгласуван идеен архитектурен проект.
2. Утвърждава пазарната оценка на право на пристрояване
в размер на 3000,00 (три хиляди) лева, без вкл. ДДС.
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3. Задължава кмета на община Кюстендил, да издаде
заповед и сключи договор.

***
РЕШЕНИЕ
№ 46
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 4
и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и 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 собственост на
Община Кюстендил с площ от 597 кв.м., представляващ част от
УПИ ХІ - 1087, в кв. 10, по действащия регулационен план на с.
Драговищица, общ. Кюстендил, в размер на 3350,00 (три хиляди
триста и петдесет) лева, без ДДС.
2.Дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ ХІ - 1087, в кв. 10, по действащия
регулационен план на с. Драговищица, общ. Кюстендил, целия с
площ от 780 кв.м, чрез продажба на частта собственост на Община
Кюстендил, състояща се от 597 кв.м., съгласно АЧОС №
4107/20.11.2015 год., за сумата от 3350,00 (три хиляди триста и
петдесет) лева, без ДДС на съсобствениците в поземления имот,
съгласно нотариален акт № 43, том ІІ, дело № 186/2015 год.
3. Възлага на кмета на община Кюстендил, да издаде
заповед и сключи договор.

***
РЕШЕНИЕ
№ 47
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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,
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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 малкоетажно жилищно застрояване с височина
до 10м”и съобразен със следните устройствени показатели и
характеристики:
 начин на застрояване – свободно
 предназначение на имота - ”за малкоетажно жилищно
застрояване с височина до 10м”.
 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 поземлен имот ПИ030204 част от ПИ
030201 в землището на с.Лозно с ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил
от Картата на възстановената собственост (КВС) и одобрява
заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 48
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За малкоетажно жилищно застрояване” и
съобразен с изискванията на чл.19 от Наредба №7, със следните
устройствени показатели и характеристики:
 Устройствена зона – с малка височина (Жм)
 начин на застрояване – свободно – (е)
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 предназначение на имота – «За жилищни сгради с магазини
за нехранителни стоки»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – от 20% до 60%
 минимална озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета
от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – 0,5 – 1,2
в обхвата на ПИ 005142, местност „Лешовица”, в землището на с.
Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от Картата на
възстановената собственост (КВС) и одобрява заданието за
проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 49
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ и чл. 5,
ал. 1, т. 8 и 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:
Дава съгласие кмета на община Кюстендил да разреши
служебно изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план- план за регулация (ПУП - ИПР), в обхвата на
УПИ V в кв.22 по плана за регулация на с.Багренци, общ.
Кюстендил за промяна начина на трайно ползване (НТП) от „За
стол и нужди на селкопа” на „ За производствени и обслужващи
дейности”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 50
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134,
ал. 2, т. 2 и т. 6, вр. чл. 131, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
Дава съгласие кмета на Община Кюстендил да сключи
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и да разреши
изработването за сметка на възложителя на проект за изменение на
действащия план за регулация /ПУП – ИПР/ за УПИ II- „База на
НАРКООП”, кв. 2в, гр. Кюстендил, съгласно мотивираното
предложение.

***
РЕШЕНИЕ
№ 51
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За оранжерийно производство и складиране на
продукцията” за определяне на устройствени показатели съгласно
чл. 25 от Наредба №7, за устройствена зона Предимно
производствена (Пп):
 начин на застрояване – свободно – (е)
 предназначение на имота – «За оранжерийно производство и
складиране на продукцията»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – от 40% до 80%
 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) – 1,0 – 2,5
в обхвата на ПИ 010102, землище на с. Нови чифлик, общ.
Кюстендил по КВС и одобрява заданието за проектиране.

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 52
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За производствени, складови, търговски и
обслужващи дейности” и съобразен с изискванията на чл. 25 от
Наредба №7, със устройствени показатели и характеристики
отговарящи на устройствена зона Предимно производствена (Пп):
 начин на застрояване – свободно – (е)
 предназначение на имота – «За производствени, складови,
търговски и обслужващи дейности»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – от 40% до 80%
 минимална озеленена площ – 20%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – 1,0 – 2,5
в обхвата на ПИ 000075 по КВС на с. Катрище, общ.
Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 53
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,

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.

Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на имота от„обществен терен” в „за
производствено складови дейности” и съобразен с изискванията на
чл. 25 от Наредба №7, със устройствени показатели и
характеристики отговарящи на устройствена зона Предимно
производствена (Пп):
 начин на застрояване – свободно – (е)
 предназначение на имота – «За производствени, складови,
дейности»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – от 40% до 80%
 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) – 1,0 – 2,5
в обхвата на ПИ 000440 землище на с. Коняво, общ.
Кюстендил по КВС и одобрява заданието за проектиране.

РЕШЕНИЕ
№ 54
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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията от земеделска в неземеделска „За индивидуално жилищно строителство”, за определяне на
ограничителните линии и устройствените показатели за
застрояване съгласно чл. 19 от Наредба №7, за устройствена зона с
малка височина (Жм):
 начин на застрояване – свободно – (е)

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
 предназначение на имота – «За индивидуално жилищно
строителство»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – до 60%
 минимална озеленена площ – 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 005050, землище на с. Слокощица, общ.
Кюстендил по КВС, при спазване разпоредбите на ЗУТ и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му: Наредба № 8
от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове,
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони и др., като
бъдат изработени и задължителните план – схеми за транспортен
достъп, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация
и
одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 55
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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За автопарк” за определяне на устройствени
показатели съгласно чл. 24 от Наредба №7, за устройствена зона
чисто производствена (Пч):
 начин на застрояване – свободно – (е)
 предназначение на имота – «За автопарк»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – от 50% до 80%
 минимална озеленена площ – 30%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
 интензивност за застрояване (Кинт) – 1,5
в обхвата на ПИ 99.46, по плана на новообразуваните имоти
на местност „Вардища”, в землището на с. Лозно, с ЕКАТТЕ 44183,
община Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 56
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и
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 за кандидатстване на Община Кюстендил по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9ОP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. –
2020 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 57
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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:
1. Дава съгласие Община Кюстендил и Община Босилеград,
Р. Сърбия съвместно да разработят и кандидатстват с проект по
Програма Интеррег - ИПП за Трансгранично сътрудничество
България-Сърбия, Приоритетна ос 3 „Околна среда“, Специфична
цел 3.1 Съвместно управление на риска.
2. Дава съгласие за изграждане на система за съвместно
управление на риска на територията на язовир Върташево, река
Драговищица и река Банщица, сградата на общинска

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
администрация гр. Кюстендил и с. Драговищица, и право на
ползване на активите придобити за целите и нуждите на проекта в
продължение най-малко на 5 /пет/ години след неговото
приключване.

***
РЕШЕНИЕ
№ 58
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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:
1. Дава съгласие Община Кюстендил и Община Бояновац, Р.
Сърбия съвместно да разработят и кандидатстват с проект по
Програма Интеррег - ИПП за Трансгранично сътрудничество
България-Сърбия, Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“,
Специфична
цел
1.1.
Туристическа
привлекателност
и
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт.
2. Дава съгласие закупените по проекта активи да се
използват за целите на проекта поне 5 /пет/ години след
приключването му.

***
РЕШЕНИЕ
№ 59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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:
1. Дава съгласие Община Кюстендил и Община Конче, Р.
Македония съвместно да разработят и кандидатстват с проект по
Програма Интеррег - ИПП за Трансгранично сътрудничество
България-Македония, Приоритетна ос 2 – Туризъм, Специфична

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
цел 2.1 - Подобряване на туристическия потенциал на региона чрез
инициативи за сътрудничество с цел по-добро съхранение и
устойчиво използване на природното и културното наследство.
2. Дава съгласие придобитите по проекта активи да се
използват за целите на проекта поне 5 /пет/ години след
приключването му.

***
РЕШЕНИЕ
№ 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал.
от ЗМСМА чл. 14, ал. 6 и ал. 7, вр. чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС,
чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,

5
и
и
с

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” –
Кюстендил да кандидатства като партньор на Фондация „Глобални
библиотеки – България” (ФГББ) по проект с работно заглавие “Just
Make It in the Library” („Просто го направи в библиотеката”).
2. Предоставя за ползване за нуждите на проекта част от имот
публична общинска собственост, съгласно АПОС №3424/25.03.2014г.
/Обреден дом-Кюстендил/, с адрес - гр.Кюстендил, ул.
„Демокрация” №40, представляваща помещение с размер 130,20 м2,
за срок от 5 /пет/ години след приключване на проекта.

***
РЕШЕНИЕ
№ 61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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:

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.

1.Дава съгласие Читалище „Пробуда 1961“- гр. Кюстендил, като
водещ партньор и партньори Фондация „Клинтех България“, гр.
София и Община Ниш - Нишки културен център, Р. Сърбия
съвместно да разработят и кандидатстват с проект по Интеррег –
ИПА ТГС България – Сърбия, приоритетна ос 2 „Младежи”, цел 2.1.
„Умения и предприемачество”.
2. Дава съгласие за извършване на ремонтни дейности
в
читалищната сграда находяща се в гр. Кюстендил, ул. "Тинтява"
№12 и право на ползване на активите придобити за целите и
нуждите на проекта в продължение най-малко на 5 /пет/ години
след неговото приключване.

***
РЕШЕНИЕ
№ 62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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:
1. Дава съгласие Община Кюстендил и Община Босилеград,
Р. Сърбия съвместно да разработят и кандидатстват с проект по
Програма Интеррег - ИПП за Трансгранично сътрудничество
България - Македония, Приоритетна ос 3. Околна среда,
Специфична цел 3.2 Опазване на околната среда.
2. Дава съгласие ремонтираната сграда на училището в село
Слокощица, община Кюстендил и придобитите по проекта активи
да се използват за целите на проекта поне 5 /пет/ години след
приключването му.

***
РЕШЕНИЕ
№ 63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Обединено детско заведение „Първи
юни“, гр. Кюстендил партньор по проекта, съвместно с водещ
партньор- Публично общинска институция за деца – Детска
градина „Детска радост“, гр. Струмица Р. Македония да разработи,
кандидатства и изпълни проект по Първа покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПА ТГС
България – Македония, №2014ТС16I5CB006-2015-1.
2. Дава съгласие за предоставяне на свободно право на
ползване за целите на проекта, най-малко 5/пет/ години след края
проекта на: Обединено детско заведение „Първи юни“ - централна
сграда; Обединено детско заведение – филиал „Зорница“;
Обединено детско заведение – филиал Соволяно.

***
РЕШЕНИЕ
№ 64
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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:
1. Дава съгласие на Основно училище „Св.Паисий
Хилендарски“, гр. Кюстендил партньор по проекта, съвместно с
водещ партньор- Основно училище „Славейко Арсов“, гр. Щип, Р.
Македония, да разработи, кандидатства и изпълни проект по
Първа покана
за набиране на проектни предложения по
Програмата Интеррег – ИПА ТГС България – Македония,
№2014ТС16I5CB006-2015-1.
2. Дава съгласие за извършване на монтажни дейности в
училищната сграда и право на ползване на активите, придобити
за целите и нуждите на проекта в продължение най-малко на 5
/пет/ години след неговото приключване.

Общински съвет - Кюстендил
4-то заседание на 29 декември 2015 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 65
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 и 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 недвижимия имот – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 72045.400.11 с площ
16440.00 /шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет /
кв.метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За стопански двор. Стар
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000044, квартал: 1,
парцел: ХІ, ведно със сградите попадащи в имота:
1. Сграда с идентификатор 72045.400.11.1 със застроена площ
63.00
кв.
метра;
брой
етажи
1(един),
предназначение:
Селскостопанска сграда
2. Сграда с идентификатор 72045.400.11.2 със застроена площ
25.00
кв.
метра;
брой
етажи
1(един),
предназначение:
Селскостопанска сграда.
3. Сграда с идентификатор 72045.400.11.3 със застроена площ
287.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение:
Селскостопанска сграда.
4. Сграда с идентификатор 72045.400.11.4 със застроена площ
83.00
кв.
метра;
брой
етажи
1(един),
предназначение:
Селскостопанска сграда.
5. Сграда с идентификатор 72045.400.11.5 със застроена площ
227.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение:
Селскостопанска сграда.
6. Сграда с идентификатор 72045.400.11.6 със застроена площ
229.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение:
Селскостопанска сграда.
7. Сграда с идентификатор 72045.400.11.7 със застроена площ
255.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение:
Селскостопанска сграда.
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8. Сграда с идентификатор 72045.400.11.8 със застроена площ
509.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение:
Селскостопанска сграда. - данъчна оценка 51553.60 лева, пазарна
оценка 179500 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4140/21.12.2015 год.
2.Задължава кмета на община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимия имот 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 2015 год., с описания в т. 1
имот.

***
РЕШЕНИЕ
№ 66
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7, вр. чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС,
и чл. 5, ал. 1, т. 8 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:
Дава съгласие, след одобрение на проектопредложението от
УО на Програма Интеррег – ИПА ТГС България – Сърбия, да
предостави за ползване за нуждите на проект „Junior design lab“ /„
Джуниър дизайн лаб“ по Програма Интеррег – ИПА ТГС България
– Сърбия, Приоритетна ос 2 „Младежи”, част от имот публична
общинска собственост, съгласно АПОС № 25/26.03.1997 г. с
местонахождение с. Ябълково, общ. Кюстендил, кв. 22,
представляващ помещения с общ размер 175 м2, за срок от 5 /пет/
години след приключване на проекта.

***
РЕШЕНИЕ
№ 67
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На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 18, ал.1 и
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имуществои 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:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно
ползване на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия /ИАНМСП/
шест броя помещения,
находящи се в ниското тяло на сградата на „Обединен детски
комплекс“ гр. Кюстендил, представляващи: фоайе, голяма зала,
гардероб, тоалетни, гримьорни за срока на действие на одобрен
проект по ТГС България-Сърбия, включително и 5 /пет/ години
след
реализиране на дейностите по проекта. Придобитите
материални активи след приключване работата по проекта,
включително годините на устойчивост по него, остават в полза на
община Кюстендил.
2. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор
за безвъзмездно ползване при одобряване на проекта.

***
РЕШЕНИЕ
№ 68
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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 Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” –
Кюстендил да се включи като водещ партньор в проект по
Програма Интеррег – ИПА ТГС България – Сърбия 2014-2020,
Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“, съвместно с Народна
библиотека “Радое Доманович“ гр. Лесковац, Република Сърбия.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИД на ЗСПЗЗ 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:
Имот № 000095 с площ от 2.028 дка, начин на трайно ползваненива, ІV категория в местност “Лозеница”, землището на
с.Грамаждано, общ. Кюстендил, представляващ имот №000095 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.028 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№12060/29.08.1991 г. на
наследниците на Йордан Бора Станчови Сербезки.

***
РЕШЕНИЕ
№ 70
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИД на ЗСПЗЗ 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:
Имот № 000096 с площ от 6.310 дка, начин на трайно ползваненива, ІV категория в местност “Румена войвода”, землището на
с.Грамаждано, общ. Кюстендил, представляващ част от имот
№000092 – Общински поземлен фонд с площ от 9.370 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с
вх.№12145/17.01.1992 г.
на наследниците на Райна Филипова
Трайкова.
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РЕШЕНИЕ
№ 71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИД на ЗСПЗЗ 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:
Имот № 028055 с площ от 1.001 дка, начин на трайно ползванеполска култура, VІІ категория в местност “Смърделян”, землището
на с.Стенско, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №028020
– Общински поземлен фонд с площ от 1.759 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№48220 от 11.02.1992 г.
на наследниците на Сава Васева Лазова.

***
РЕШЕНИЕ
№ 72
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИД на ЗСПЗЗ 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:
Имот № 109128 с площ от 1.509 дка, начин на трайно
ползване-нива, ІV категория в местност “Край бахчи”, землището
на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот
№109002 – Общински поземлен фонд с площ от 2.890 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20021А
от 28.08.1991 г. на наследниците на Олга Григорова Шулева.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР
на ЗИД на ЗСПЗЗ 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:
Дава съгласие да се предостави земеделски имот от
остатъчния фонд на плана за обезщетение за землище с. Берсин,
община Кюстендил за обезщетение по преписка с вх.№29Т20 от
09.01.1992 г. на Георги Миланов Христов на овощна градина от 0.500
дка, десета категория в землището на с.Берсин, общ. Кюстендил.

