Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 574
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Приемане на „Междинна оценка на Общинския план за
развитие на Община Кюстендил за периода 2014 – 2020 г.“.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-219/20.09.2017 г., с която докладва, че в изпълнение на законовите
разпоредби за регионалното развитие, през 2014 г. бе разработен
Общински план за развитие на Община Кюстендил за периода 2014-2020
година, който Общински съвет Кюстендил прие с решение № 871 от
30.10.2014г.
Общинският план за развитие на Община Кюстендил е документ за
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие,
който се разработва в съответствие с предвижданията на областната
стратегия за развитие и общия устройствен план на общината.
Съгласно чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) от Закона за
регионалното развитие „За реализацията на документите за стратегическо
планиране по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 4 се извършва междинна оценка към средата
на периода на тяхното действие“.
Междинната оценка по своята същност представлява систематичен
и обективен преглед на напредъка и преценка за ефективността на
постигнатите резултати от изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Кюстендил. По-конкретно, този тип оценка се стреми към
установяване на степента на съответствие на стратегическия документ с
потребностите и нуждите от развитие на Общината, реалистичността и
постижимостта на поставените цели, ефективността и ефикасността на
използваните ресурси, реализацията и въздействието на Общинския план
за развитие върху процеса на развитие за оценявания период. Предмет на
анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в
Общинския план за развитие на Община Кюстендил за периода 2014-2020.
Междинната оценка на Плана е от изключително значение за
средносрочното отчитане на напредъка на програмен период 2014-2020,
съответно и на възможните настъпили промени в социалноикономическата характеристика на общината и евентуална актуализация
на стратегическия документ.
Целта на Междинната оценка е да подпомогне цялостното
управление на Общинския план за развитие на Община Кюстендил,
неговото актуализиране, ако е необходимо, а също и осигуряване на
информация за подобряване на изпълнението на плана.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Закона за регионалното развитие, чл. 42
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от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, с чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Междинна оценка на Общинския план за развитие на
Община Кюстендил за периода 2014 – 2020 г.

/Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община
Кюстендил за периода 2014 – 2020 г. е приложена към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 6100-219/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 575
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.“ за 2016 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-218/20.09.2017 г., с която докладва, че Общинският план за
развитие на Община Кюстендил за периода 2014-2020 г. е документ за
стратегическо планиране на местното развитие на територията на
Общината, приет с Решение № 871/ 30.10.2014 г. на Общински съвет –
Кюстендил.
Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му
нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с
определените национални и регионални цели и приоритети на
развитието в България в периода 2014-2020 г.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския
план за развитие съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в
общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите
на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за
наблюдение;
3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на
прилагане на общинския план за развитие.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Кюстендил се изготвя по определен от Кмета
на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на
Кмета на общината.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното
развитие, чл. 40, чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за регионално развитие, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
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Одобрява Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.
/Годишният доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие за периода 2014 – 2020 г. е приложен към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 6100-218/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 576
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8 от Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към
община Кюстендил.
Мотиви: Председателят на МКУПГМЖСВ към Община Кюстендил
е внесъл за разглеждане ДЗ № 93-00-1734/20.09.2017 г., с която докладва, че
с решение №6/20.11.2015г. Общински съвет Кюстендил е утвърдил
поименен състав на Местната комисия за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно спестовни влогове към община Кюстендил. Г-жа
Иванка Спиридонова Павлова - старши счетоводител отдел „ФСДБ” е с
влошено здравословно състояние, което предполага и нейното
дългосрочно отсъствие. В тази връзка и с оглед недопускането и
забавянето на обслужването на граждани е необходимо Общински съвет
Кюстендил на нейно място за срока на мандата на Комисията да определи
нов член.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове и чл. 1
от Правилника за прилаганена Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно спестовни влогове, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Заменя члена на Комисията за уреждане на жилищните въпроси
на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към
община Кюстендил Иванка Спиридонова Павлова със Станислава
Атанасова Борисова – старши счетоводител отдел „ФСДБ”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
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На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 9300-1734/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 577
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Проект „За по-добро образование – фаза 4“, финансиран от
Ромски Образователен Фонд с водещ партньор Община Кюстендил и партньор –
„Център за регионално развитие – Рома“.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-215/20.09.2017 г., с която докладва, че от септември 2017г. до
септември 2019г. Община Кюстендил съвместно с „Център за регионално
развитие – Рома“ изпълнява проект „За по-добро образование – фаза 4“,
финансиран от Ромски Образователен Фонд.
Основната цел на проекта е създадаване на условия за равноправна
интеграция на ромските деца от Кюстендил в обществения,
икономическия и социалния живот на страната, осигуряване на равен
достъп до образование и подобряване на качеството на живот чрез
спазване на принципите за равенство и съвместно участие на деца,
родители и учители в междукултурни дейности, формиращи
толерантност и съхранявайки културната идентичност на децата. Общата
стойност на проекта е в размер на 200 108,00 евро.
Към настоящия момент съгласно План на Община Кюстендил за
действие и изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в
Кюстендилска област (2012-2020) за периода 2015-2020 г., Приоритетна ос
3.1 Образование, Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските
деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено
образование в мултикултурна образователна среда, продължава
изпълнението на Дейност 1.1.1. Продължаване извеждането на децата от
обособените по етнически признак училище и детска градина в същите
такива, извън квартал „Изток”.
Една от основните дейности в проекта е организиране на ежедневен
транспорт и изхранване на деца и ученици от кв. „Изток“ към осем
общински училища и три детски градини на територията на град
Кюстендил, а именно: Начално училище „Св. Климент Охридски“, Първо
основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Второ основно училище
„Даскал Димитри“, Трето основно училище „Проф. Марин Дринов“, Пето
основно училище „Христо Ботев“, Шесто основно училище „Св. Паисий
Хилендарски“, Седмо основно училище „Ильо Войвода“ и Спортно
училище „Васил Левски“, ДГ „Мечта“, ДГ „Слънце“ и ДГ „Май“.
Разходите за дейността се покриват от ежегодния общински бюджет,
като организацията по транспорта ще бъде подпомогната от Център за
регионално развитие – Рома.
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Съгласно изискванията на Ромски Образователен Фонд, при
изпълнение на проекта е необходимо осигуряване на съфинансиране за
учебната 2017/2018 година в размер на 86 870,65 лева. В сумата са
включени следните разходи:
 Разходи за транспорт на деца и ученици от страна на Община
Кюстендил – 8 447,36 лв.
 За изхранване - 180 дни за 428 деца х 0, 90 лева на дете – 69 336,00 лв.
 За транспорт на деца и ученици от страна на „Център за
регионално развитие – Рома“– 9 087,29лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, след подписване на Грантов договор между
Община Кюстендил и Ромски образователен фонд във връзка с
изпълнение на проект „За по-добро образование – фаза 4“ (BU229),
финансиран от РОФ, Будапеща, Кмета на Община Кюстендил да
подпише Споразумение за партньорство между Община Кюстендил и
Сдружение „Център за регионално развитие - Рома“.
2. Дава съгласие да се осигури съфинансиране в размер на 86
870,65 лева през 2017/2018 учебна година за транспорт на деца и ученици
от кв. „Изток“ до училищата и детските градини и обратно и
изхранване на учениците, живеещи на територията на кв. „Изток“,
учащи в приемните училища и посещаващи детски градини.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 6100-215/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 578
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда
на Общинска администрация“ на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014–2020, финансиран с Договор BG16RFOP001-1.030-0003-C01 за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Рeгиони в растеж”
2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-214/20.09.2017 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за
финансиране и изпълнение проект
BG16RFOP001-1.030-0003-C01
„Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска
администрация“ по процедура BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Кюстендил, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и
подготовката на искане за авансово плащане в размер на 468 216,19 лв.
представляващо 35% от общата стойност на проекта, е необходимо
Решение на Общински съвет Кюстендил за упълномощаване на Кмета на
Община Кюстендил – Петър Паунов, да издаде запис на заповед с
поемател Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с
който да се обезпечи авансово плащане на одобрения проект. Общият
размер на проекта е 1 514 400,54 лв., от които 1 337 760,54 лв. представлява
100% безвъзмездна финансова помощ и 176 640,00 лв. собствен принос на
Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 , чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 1 и чл. 16, т. 3 от Договора
за безвъзмездна финансова помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10
и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в
размер на 468 216,19 лв. представляващо 35% от общата стойност на
проекта с поемател Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Договарящ орган по Договор BG16RFOP001-1.030РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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0003-C01
за
безвъзмездна
финансова
помощ
по
проект
„Обновяване/реконструкция на административната сграда на
Общинска администрация“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020“.
2. Дава съгласие при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, отпускане на
временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от
бюджета на Община Кюстендил за авансово финансиране на
плащания по проект BG16RFOP001-1.030-0003-C01 „Обновяване /
реконструкция на
административната
сграда
на
Общинска
администрация по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 6100-214/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 579
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект „Обновяване на административната сграда на Областна
дирекция на МВР“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020,
финансиран с Договор BG16RFOP001-1.030-0004-C01 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Рeгиони в растеж”
2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-216/20.09.2017 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за
финансиране и изпълнение проект №BG16RFOP001-1.030-0004-C01
„Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на
МВР“ по процедура BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Кюстендил, част
от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и подготовката на
искане за авансово плащане в размер на 406 783,81 лв. представляващо 35%
от общата стойност на проекта, е необходимо Решение на Общински съвет
Кюстендил за упълномощаване на Кмета на Община Кюстендил – Петър
Паунов, да издаде запис на заповед с поемател Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, с който да се обезпечи
авансово плащане на одобрения проект. Общият размер на проекта е
1 175 079,46 лв., от които 1 162 239,46 лв. представлява 100% безвъзмездна
финансова помощ и 12 840,00 лв. собствен принос на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 , чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 1 и чл. 16, т. 3 от Договора
за безвъзмездна финансова помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10
и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в
размер на 406 783,81 лв. представляващо 35% от общата стойност на
проекта с поемател Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Договарящ орган по Договор №BG16RFOP001-1.0300004-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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административната сграда на Областна дирекция на МВР“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
2. Дава съгласие при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на
временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от
бюджета на Община Кюстендил за авансово финансиране на
плащания по проект №BG16RFOP001-1.030-0004-C01 „Обновяване на
административната сграда на Областна дирекция на МВР“, по
Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 6100-216/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 580
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община
Кюстендил за 2017 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-224/26.09.2017 г., с която докладва, че предлаганите вътрешни
компенсирани промени по бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. са
във връзка с възникнала необходимост от извършването на текущ ремонт
и спешното закупуване на нови съоръжения за подобряване на дебита на
минералната вода.
I. На финала е изпълнението на строително-ремонтните дейности
за прилагане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на базата
на една детска градина (ДГ „Зорница“) и две училища – II-ро ОУ „Даскал
Димитри“ и ПМГ „Проф.Ем.Иванов“ по проект „Ефективно подобряване
на материално техническата база в образователната инфраструктура на
Община Кюстендил“, изпълняван въз основа на административен договор
№BG16RFOP001-1.030-0002-C01
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 –
Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.
В техническите проекти и за трите обекта са включени само
предписаните в обследванията за енергийна ефективност строителноремонтни дейности. По тази причина в техническия проект за основен
ремонт на ПМГ „Проф.Ем.Иванов“ не са предвидени никакви
интервенции в основния корпус на училището. Приключващия ремонт
създава изцяло нова визия на другите корпуси на училището, които
контрастират с недостатъчно естетичния външен вид на основния корпус.
За цялостно пребоядисване на фасадата на корпуса (около 2 100 кв.м.) по
предварителни разчети са необходими около 114 700 лв. В бюджета на
ПМГ „Проф.Ем.Иванов“ не са предвидени средства за текущ ремонт,
затова е необходимо за сметка на предвидени средства за текущи ремонти
в друга функция, да се да се осигурят средства за пребоядисване на
фасадата на училището.
II. Във връзка с Решение № 75/25.02.2011 г. на МОСВ, с което е
предоставено находището на минерална вода „Кюстендил“ и са вменени
задължения на общината по поддръжка и осигуряване на нормална
експлоатация на водовземните съоръжения – Сондаж БУ и Сондаж №5,
общата каптажна шахта и КЕИ „Стар каптаж“ през тази година се направи
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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обследване на мрежата и всички водовземни съоръжения. В резултат,
обследването препоръчва подмяна на помпената група на Сондаж БУ и
Сондаж №5 с нова, по-мощна, с която да се осигури достатъчен дебит за
покриване на нуждите на потребителите на минерална вода. Освен това, с
поставянето на новата помпена група ще се създадат възможности за
включване на нови потребители, без това да води до намаляване на дебита
по мрежата и проблеми с доставката на минерална вода. Действащите до
момента доставката и монтажа на новата помпена група съоръжения ще
бъдат поставени на стария каптаж, което ще подобри възможностите за
включване на нови потребители. За закупуването на новата помпена
група са необходими 27 800 лв., които предлагам да бъдат включени в
списъка с капиталови разходи за сметка на намалението на предвидените
в началния бюджет средства за текущи ремонти.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати 114 700 лв. за спешен текущ
ремонт на фасадата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил.
2. Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на
Община Кюстендил за 2017 г. както следва:
2. 1. Намалява размера на средствата по § 1030 „Текущ ремонт“,
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ със 142 500 лв.
2. 2. Увеличава размера на средствата по § 1030 „Текущ ремонт“,
дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални
гимназии“ в частта „Дофинансиране“ със 114 700 лв.
2.3. Увеличава размера на средства по § 52-03 „Придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“ с 27 800 лв.
2.4. Добавя нов обект „Закупуване и доставка на помпена
станция за минерална вода на водовземните съоръжения Сондаж БУ и
Сондаж № 5“ в Поименния списък с капиталови разходи по
Приложение №4 (приет с Решение № 396 от 26.01.2017 г.), в частта за
обекти, финансирани със средства от собствени приходи за капиталови
разходи, във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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комунално стопанство и опазване на околната среда", с бюджет в
размер на 27 800 лв.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 6100-224/26.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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РЕШЕНИЕ
№ 581
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Предоставяне на средства на НЧ „Братство 1869” гр.
Кюстендил за спешен текущ ремонт на покрива.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-222/20.09.2017 г., с която докладва, че е постъпила докладна
записка от Иван Андонов – председател на НЧ „Братство 1869“ гр.
Кюстендил, с входящ номер 76-00-208/20.09.2017 г., относно
необходимостта от извършването на спешен текущ ремонт на покрива
на читалището.
Сградата на читалището е общинска собственост и е предоставена
на НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил за осъществяване на неговата
дейност. Съгласно чл. 22 от Закона за народните читалища общината
може да дофинансира дейността на читалищата със средства от
собствените си приходи под формата на субсидия. Необходимите
средства за ремонта на покрива са в размер на 23 800 лева.
В началния бюджет на Община Кюстендил за 2017 г. са разчетени
средство по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет“ в размер на 120 000 лева. Към настоящият момент се очертава
икономия в годишен размер, с която предлагаме да бъде осигурено
дофинансиране на ремонта на покрива.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси и
чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Да бъдат отпуснати 23 800 лева за спешен текущ ремонт на
покрива на НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил.
2. Приема вътрешна компенсирана промяна по бюджета на
Община Кюстендил за 2017 г. както следва:
2. 1. Намалява размера на средствата по § „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет“, дейност 122 Общинска
администрация с 23 800 лева.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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2. 2. Увеличава размера на средствата по § „Помощи и дарения в
страната“, дейност 738 Читалища в частта Дофинансиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 6100-222/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 582
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Финансиране за транспорт на отбора МПО „Млад огнеборец“
на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил, за участие в турнир на МПО „Млад
огнеборец“ за Преходната купа „Юлиян Манзаров“ в гр. Ловеч.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-217/20.09.2017 г., с която докладва, че е постъпила докладна
записка с входящ номер 92-00-441/19.09.2017 г. от гл. инспектор Симеон
Симеонов – Началник на РСПБЗН Кюстендил за оказване на финансова
помощ в размер на 480,00 лева, необходима за покриване на разходите за
транспорт на отбора МПО „Млад огнеборец“ на ЕГ „Д-р Петър Берон“
гр. Кюстендил до гр. Ловеч и обратно за участие в турнира.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. 480,00 (четиристотин и осемдесет) лева за транспорт на отбора МПО
„Млад огнеборец“ на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил до гр.
Ловеч и обратно, за участие в турнир на МПО „Млад огнеборец“ за
Преходната купа „Юлиян Манзаров“.
Средствата да бъдат изплатени от § 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет“.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 6100-217/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 583
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Предоставяне на финансова помощ на Общински съвет на
Съюз на пенсионерите 2004 – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-206/18.09.2017 г., с която докладва, че е постъпила докладна
записка с входящ номер 92-00-430/14.09.2017 г. от Малинка Петрова
Чингарска - председател на Общински съвет на Съюз на пенсионерите
2004 - Кюстендил, за оказване на финансова помощ в размер на 300,00
лева, необходима за подготовка, провеждане и награден фонд на
Четвърти преглед на художествената самодейност на пенсионерските
клубове.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. 300,00 (триста) лева на Общински съвет на Съюз на пенсионерите
2004 – Кюстендил за подготовка, провеждане и награден фонд на
Четвърти преглед на художествената самодейност на пенсионерските
клубове.
Средствата да бъдат изплатени от § 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет“.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-206/18.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 584
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Предоставяне на финансова помощ на Христо Владимиров
Пенов – състезател по картинг.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-205/15.09.2017 г., с която докладва, че е постъпило заявление с
входящ номер 94-00-2971/16.08.2017 г. от Владимир Христов Пеновродител, треньор и механик на Христо Владимиров Пенов – състезател
по картинг, за оказване на финансова помощ в размер на 550,00 лева,
необходима за покриване на половината от пътните разноски за участие
в Световните финали в Португалия на двамата.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. 550,00 (петстотин и петдесет) лева на Христо Владимиров Пенов –
състезател по картинг, за покриване на половината от пътните
разноски за участие в Световните финали в Португалия на треньор и
състезател.
Средствата да бъдат изплатени от § 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-205/15.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 585
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и
социални причини на жители от Община Кюстендил.
Мотиви: Председателят на ПК по здравеопазване, социални
дейности и жилищна политика към ОбС – Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-102/20.09.2017 г., с която докладва, че във връзка с
постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-3276/11.09.2017 г. от Величка Славейкова
Андонова с адрес: с. Пиперков чифлик, ул. „Васил Левски” № 11,
общ. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-3423/18.09.2017 г. от Цветелина Антонова
Станимирова с адрес: ул. „Бузлуджа” бл. 96, вх. В, ет. 9, гр.
Кюстендил, общ. Кюстендил.
3. Заявление с вх. № 94-00-3432/18.09.2017 г. от Снежана Стойова
Григорова с адрес: ул. „Осоговска” № 23, вх. Б, ет. 4, ап. 7, гр.
Кюстендил, общ. Кюстендил;
за финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Величка Славейкова Андонова на 35 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
2. Цветелина Антонова Станимирова на 23 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
3. Снежана Стойова Григорова на 55 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2017 г. по параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 9300-102/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 586
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността
Център за обществена подкрепа „Света Петка”, гр. Кюстендил, ул. „Търговска”
№ 13.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-220/20.09.2017 г., с която докладва, че Център за обществена
подкрепа ”Света Петка” - гр.Кюстендил е комплекс от социални услуги,
разкрит с Решение № 276 от 16.10.2008 г. на Общински съвет - гр.
Кюстендил и Заповед № РД 01-723 от 08.06.2011 г. на Изпълнителния
директор на АСП. Центърът е държавно делегирана дейност и предоставя
социални услуги в общността.
Потребители на социалните услуги, предоставяни в ЦОП са деца в
риск от 0 до 18 години и техните семейства /деца, жертви на физически и
емоционален тормоз и техните семейства; деца, застрашени от отпадане
или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните
семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при
отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск
да изоставят децата си в специализирана институция/; кандидати за
приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителен
период.
Потребителите ползват различни социални услуги психологическо и социално консултиране, логопедична терапия,
педагогическа подкрепа и развитие на социална компетентност. В центъра
се организират различни инициативи и мероприятия, арт ателиета,
групи за взаимопомощ и др. Заедно с това се провеждат обучения на
кандидати за осиновители и на приемни родители.
В дейността на ЦОП е силно застъпена и превантивната дейност:
• Превенция на изоставянето;
• Превенция на насилието;
• Превенция на отклоняващото се поведение;
• Превенция на отпадането от училище.
Добре развита е и мобилна социална работа в ЦОП - активно
търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства от високорискови
общности - жени с рискова бременност, деца и семейства в ситуация на
социална изолация.
Всички дейности и мероприятия се финансират от бюджета на ЦОП.
Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за потребителите.
Център за обществена подкрепа „Света Петка” се утвърди като
пространство за социална и психологическа подкрепа, насочена към деца
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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и семейства в риск. ЦОП е специално място, където всеки нуждаещ се
може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация,
подкрепа и информация. Позитивизма и младежкия дух на членовете на
екипа предразполагат към изграждане на доверителна връзка потребителспециалист.
Екипът на социалната услуга усилено работи и по проблема за
насилието над деца и агресивното поведение между деца, които придоби
особена обществена значимост в България и в частност в Кюстендил.
Данните, постъпващи през последните години от специализираните
органи за закрила на детето, очертават тенденция за нарастване броя на
регистрираните случаи на деца, преживели насилие. Проучванията
констатират, че най-често подрастващите стават жертва на насилие в
семейството, като нараства агресията и насилието, упражнено в
образователните институции.
Това наложи, специалистите на ЦОП да увеличат значително и
мобилната работата, чрез посещения в училищата, работейки по
превенция на агресивните форми на поведение, водещи до насилие над и
от деца в училище. Екипът е изработил набор от дейности и мероприятия,
които се прилагат заедно, последователно или поотделно в зависимост от
нуждите за подкрепа на детето и неговите родители. Дейностите са
свързани с организиране на класни, извънкласни и извънучилищни
форми, създаващи условия за подобряване на всекидневното общуване и
умения за разрешаване на междуличностни конфликти без насилие. Тези
дейности доведоха значително до завишаване потребителите на услугата
и необходимостта и по – голям ресурс от специалисти.
Карацитетът на Център за обществена подкрепа , гр. Кюстендил е 30
потребители, но се наблюдава трайна тенденция услугата да ралоти над
определения капацитет. В зависимост от нуждите на децата в риск и
техните семейства и издадените направления на Дирекция „Социално
подпомагане”, се е налагало центърът да работи и с 53 потребители.
Въпреки, че броя на потребителите ежемесечно надвишава
определения капацитет, екипът съумява да организира оптимално
дейността си и да изпълнява качествено задълженията си. Специалистите
в ЦОП постоянно повишават нивото на компетентностите си, чрез
различни форми на обучения.
Матириално-техническата база на ЦОП е в добро състояние. Услугата
разполага с необходимото оборудване и помещения, които са са
достатъчни да поемат по-голям капацитет.
С оглед но гореизложеното, Община Кюстендил е планирала пред
Агенция за социално подпомагане увеличаване на капацитета на услугата
от 30 на 40 лица, при представяне на натурални показатели за социални
услуги – делгерани от държавата дейности, финансирани от държавния
бюджет чрез общините за 2018 -220 г. Увеличението е заложено в
Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Кюстендил за
2018 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане
и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закана за
социално подпомагане, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Увеличава капацитета на Център за обществена подкрепа
”Света Петка” от 30 на 40 потребители със съответстващия персонал,
считано от 01.01.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил изпълнението на понататъшните действия за увеличаване на капацитета на социалната
услуга.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-220/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 587
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Съществуване на паралелки в общински училища за учебната
2017/2018 година под допустимия минимален брой ученици.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-223/21.09.2017 г., с която докладва, че намаляването на
учениците в Община Кюстендил доведе до спад на учениците в
общинските училища за 2017/2018 учебна година. Броят на учениците е
под допустимия минимум, както следва:
Училище

ІІІ клас
брой
ученици

Основно училище
„Христо Ботев“

14

Основно училище
„Св. Паисий
Хилендарски“

-

Основно училище
„Ильо войвода“
Професионална
гимназия по селско
стопанство „Св.
Климент Охридски”

ІV
клас
брой
ученици

V клас
брой
ученици

11
-

26
ученици в
две
паралелки
-

32
ученици в
две
паралелки

ХІ клас
брой
ученици

ХІІ клас
брой
ученици

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

11

Нормативът за броя на учениците в паралелките, съгласно
Приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 за определяне броя на
учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена е:
Клас
ІІІ и ІV
V, ХІ и ХІІ

Минимален
норматив за броя на
учениците
16
18
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норматив за броя на
учениците
22
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Постъпило е искане от директорите на ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“, ОУ „Ильо войвода“ и ПГСС „Св. Климент
Охридски“ за допускане на съществуването на паралелки през 2017/2018
учебна година с брой ученици под минималния, определен в Наредба
№7 за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена. Мотивите са:
- на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 за определяне
броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена се допуска изключение в
минималния брой на учениците в паралелката в общообразователни и
професионални училища, когато броят на учениците в паралелката е не
по-малко от 10;
- желанието на учениците и родителите им да учат в
съответното училище;
- паралелките са единствени за съответния клас в ОУ „Христо
Ботев“ и ПГСС „Св. Климент Охридски“;
- избраният вариант в ОУ „Христо Ботев“за целодневна
организация на учебния ден – вариант с двама учители;
- в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и в ОУ „Ильо войвода“ броят
на учениците, съответно в V и ІІІ клас, надвишава максималния норматив
за броя на учениците в паралелка. Това затруднява работата в учебния час
и намалява качеството на обучение;
- ПГСС „Св. Климент Охридски“ е единственото училище в
областта на селското стопанство на територията на община Кюстендил.
На основание чл. 11, ал. 4 от Наредба № 7 за определяне броя на
учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена при съществуването на паралелка с брой
ученици под необходимия минимум допълнителни средства извън
определените по единния разходен стандарт /ЕРС/ се осигуряват по
преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на
допълнителните средства се определя от финансиращия орган. За ОУ
„Христо Ботев“, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ОУ „Ильо войвода“ не са
необходими допълнителни средства. Тези училища имат възможност да
обезпечат учебния процес със средствата от делегирания бюджет.
На основание чл. 11, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 за определяне броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена при съществуването на паралелка с брой
ученици под необходимия минимум минималният размер на
допълнителните средства в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 от същата наредба
се определя като разликата между норматива за минимален брой съгласно
Приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредбата и действителния брой на
учениците се умножи с не по-малко от 20 на сто от размера на съответния
единен разходен стандарт /ЕРС/, когато общият брой на учениците в
паралелките от ІХ до ХІІ клас е до 80 ученици. Броят на учениците в ПГСС
„Св. Климент Охридски“ е 51.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 2 и ал. 7, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал.
3, т. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на
учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, чл. 282, ал. 21, т. 3 и чл. 294, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование, чл. 124 от Закона за
публичните финански, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника зао рганизацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие за съществуването на паралелки с брой
ученици под необходимия минимум през учебната 2017/2018 година без
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти, както следва:
Училище
Основно училище
„Христо Ботев“

14

Основно училище „Св.
Паисий Хилендарски“
Основно училище „Ильо
войвода“

ІV клас –
брой
ученици

ІІІ клас –
брой ученици

V клас –
брой
ученици

11

-

2
паралелки
по 16
ученици

-

2 паралелки
по 13 ученици

-

-

-

2. Дава съгласие за съществуването на паралелки с брой
ученици под необходимия минимум през учебната 2017/2018 година в
ПГСС „Св. Климент Охридски“, както следва:
ХІ клас – 13 ученици;
ХІІ клас – 11 ученици.
Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единен разходен стандарт са, както следва:
За финансовата 2017 година:

Училище

Недос
тиг
ученици

Професионална гимназия
по селско стопанство „Св.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
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Едине
н
разходен
стандарт
2737

Мес
еци
3,5

Средства на
20% от размера
на ЕРС
1915.90
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Климент Охридски”
За финансовата 2018 година:

Училище

Недос
тиг
ученици

Професионална гимназия
по селско стопанство „Св.
Климент Охридски”

12

Едине
н
разходен
стандарт
2737

Мес
еци
8,5

Средства на
20% от размера
на ЕРС
4652,90

Всичко за 2017/2018 учебна година:

Училище
Професионална гимназия
по селско стопанство „Св.
Климент Охридски”

Един
Недос
ен
тиг
разходен
ученици
стандарт
12

2737

Мес
еци
12

Средства на
20% от размера на
ЕРС
6568,80

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-223/21.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 588
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Безвъзмездно предоставяне на ОП „Ученическо хранене” за
стопанисване и управление бюфетите в общински училища.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-208/18.09.2017 г., с която докладва, че ако искаме децата ни да
бъдат добри ученици и да бъдат здрави, наша отговорност и задължение е
да им осигурим здравословна храна в училище. ОП „Ученическо хранене”
е предприятие с предмет на дейност осигуряване ученическото столово
хранене във всички общински училища. Здравословното хранене на
учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна
храна спазвайки изискванията на разпоредбите на Наредба № 37 от
21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците и Наредба № 9 от
16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения и училища. Съгласно чл. 8 от
Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците при
приготвянето на храна, предназначена за училищните бюфети, участва
най-малко едно лице с образование или квалификация в областта на
общественото хранене, а ОП „Ученическо хранене” разполага с двама
технолози в тази област. Съгласно чл. 3 от Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училища храните в училищата се
доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. Всички
обекти на ОП „Ученическо хранене” са регистрирани по този ред.
С Решение № 818/ 04.09.2014г. на Общински съвет Кюстендил са
предоставени за управление на ОП „Ученическо хранене” училищните
бюфети в четири общински училища, и с предоставения по-рано
ученически бюфет в VІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски” се осигурява на
учениците в съответните училища здравословна, пълноценна и питателна
храна
В Докладна записка с №67-01-32/23.08.2017г. от Директора на
ЕГ“Д-р Петър Берон“ е изразено желание търговския обект за закуски в
двора на гимназията да бъде предоставен за управление на ОП
„Ученическо хранене”.
Директорът на ОУ „Проф. Марин Дринов”с Докладна записка с
№67-00-110/12.09.2017г. е уведомил Община Кюстендил, че сключения от
тях договор за отдаване под наем на училищния бюфет изтича на
23.09.2017г. и е необходимо вземането на решение от страна на Общински
съвет за начина на управление на обекта.
По Оперативна Програма Региони в Растеж 2014-2020 г. на ОУ
„Даскал Димитрий”, гр. Кюстендил, ул.Дондуков №43 е извършен
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1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
Съгласно условията на програмата, училището не може да генерира
приходи.
Предлагам бюфетите в горецитираните общински училища да
бъдат предоставени за безвъзмездно стопанисване и управление от ОП
„Ученическо хранене”. По този начин във всички общински училища ще
се предлагат здравословни закуски, с което ще бъдат задоволени
физиологичните норми за здравословно хранене на учениците. Ще се
запазят, а при необходимост и ще се разкрият нови работни места и ще се
гарантира спазването на изискванията на горецитираните нормативни
актове.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 18, ал. 1 и ал. 6 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 7, ал. 1 от Наредба за реда за
създаването, дейността, преобразуването и закриването на общинските
предприятия, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на ОП
„Ученическо хранене” за стопанисване и управление бюфетите в
общинските училища, считано от 15.09.2017 г., както следва:
В ЕГ“Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител”
№ 2, павилиона в училищния двор, който е част от имот публична
общинска собственост /Акт за публична общинска собственост №1363
от 28.02.2008 г./;
В ОУ „Даскал Димитрий”, гр. Кюстендил, ул.Дондуков №43,
павилион, с обща търговска площ 74 м², който е част от имот публична
общинска собственост /Акт за публична общинска собственост № 2342
от 17.08.2011 г./;
В ОУ „Проф. Марин Дринов”, гр. Кюстендил, бул. „България”
№ 35, част от І етаж, представляваща търговска площ 15,4², м
която е
част от имот публична общинска собственост /Акт за публична
общинска собственост № 2651 от 16.08.2012 г./;
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да издаде Заповед
на основание чл. 18, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-208/18.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 589
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-210/18.09.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
постъпила докладна записка с вх. №10-00-171/05.09.2017 година
от
Здравка Емилова Тасева – директор на Основно училище „Св. П.
Хилендарски” – гр. Кюстендил, с която е поискала Общински съветКюстендил да даде съгласие за почасово отдаване под наем на част от
имот – публична общинска собственост, представляваща физкултурния
салон на училището за осъществяване на тренировъчна дейност –
занимания по карате, за учебната 2017-2018 година. Тренировките ще се
провеждат три пъти седмично по два часа, извън учебно време, с което
няма да се възпрепятства учебния процес. И е внесъл за разглеждане
Допълнение към ДЗ № 61-00-210/18.09.2017 г.,с № 61-00-210/27.09.2017 г., с
която докладва, че във връзка с постъпила в Община Кюстендил
последваща докладна записка с вх. №67-00-115/18.09.2017 година от
Здравка Емилова Тасева – директор на Основно училище „Св. П.
Хилендарски” – гр. Кюстендил, с което е поискала Общински съветКюстендил да даде съгласие за почасово отдаване под наем на част от
имот – публична общинска собственост, представляващо 3 /три/ учебни
стаи за провеждане на обучения на работещи лица, за учебната 2017-2018
година. Учебните занятия ще се провеждат след 18,00ч. до 22,30ч., извън
учебно време, с което няма да се възпрепятства учебния процес.
Мотивираното искане не е включено в Докладна записка с № 61-00210/18.09.2017г., поради което се налага да бъде внесено допълнение към
предложения проект за решение.
Допълнение към ДЗ № 61-00-210/18.09.2017 г.,с № 61-00210/27.09.2017 г., е прието за съвместно разглеждане с ДЗ № 61-00210/18.09.2017 г. от Общински съвет Кюстендил, след проведено гласуване.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 7, във връзка с ал. 2 и чл. 12
от Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 3 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 19, чл. 26, ал. 2 и ал. 5 и чл. 27 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване по реда и при условията на Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на част от имот – публична общинска собственост,както
следва:
1.1. Физкултурен салон на Основно училище ”Св. П.
Хилендарски” – гр.Кюстендил, за провеждане на тренировъчна
дейност – занимания по карате, три пъти седмично по два часа, за
учебната 2017-2018 година, при начална тръжна цена 80.00/осемдесет/
лв. на месец, без включени консумативи.
1.2. Три учебни стаи за провеждане на обучения на работещи
лица. Заниманията ще се провеждат след 18,00ч. до 22,30ч. в извън
учебно време, за учебната 2017-2018 година, при начална тръжна цена
100,00 лева, без включени консумативи.
2. Ръководителят на учебното заведение да проведе тръжната
процедура, съгласно изискванията на Глава VIII от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-210/18.09.2017 г. и Допълнение към ДЗ № 61-00-210/18.09.2017 г.,с № 61-00210/27.09.2017 г и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 590
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост. /Физкултурните салони на ОУ „Проф. Марин Дринов”, гр.
Кюстендил/
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-209/18.09.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
постъпила докладна записка с вх. №10-00-111/12.09.2017 година от Татяна
Симеонова Танева - директор на Основно училище „Проф. Марин
Дринов” – гр. Кюстендил, с която е поискала Общински съвет - Кюстендил
да даде съгласие за почасово отдаване под наем на части от имот –
публична общинска собственост, представляващи двата физкултурни
салона на училището за осъществяване на тренировъчна дейност –
занимания по таекуондо и спортни танци, за учебната 2017-2018 година.
Тренировките по таекуондо ще се провеждат три пъти седмично –
вторник, четвъртък и петък от 12:30ч. до 13:30ч., заниманията по спортни
танци ще се провеждат понеделник и сряда от 12:30ч. до 13:30ч., с което
няма да се възпрепятства учебният процес.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 7, във връзка с ал. 2 и чл. 12
от Закона за общинската собственост, чл. 8, ал. 3 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 19, чл. 26, ал. 2 и ал. 5 и чл. 27 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване по реда и при условията на Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на части от имот – публична общинска собственост – двата
физкултурни салона на Основно училище ”Проф. Марин Дринов” – гр.
Кюстендил, за провеждане на тренировъчна дейност – занимания по
таекуондо и спортни танци, за учебната 2017-2018 година, при начална
тръжна цена, както следва:
1.1. За провеждане на спортни дейности - тренировки по
таекуондо - 80.00 лв. на месец без включени консумативи, три пъти
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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седмично – вторник, четвъртък и петък от 12:30ч. до 13:30ч., с което
няма да се възпрепятства учебният процес.
1.2. За провеждане на занимания по спортни танци – 60 лв. на
месец без включени консумативи, които ще се провеждат два пъти
седмично – понеделник и сряда от 12:30ч. до 13:30ч., с което няма да се
възпрепятства учебният процес.
2. Ръководителят на учебното заведение да проведе тръжните
процедури, съгласно изискванията на Глава VIII от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-209/18.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 591
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с
чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
/НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр.
Кюстендил, относно жилището, находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Цар
Освободител” № 261, ет. 1, ап. 3.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-207/18.09.2017 г., с която докладва, че със Заповед №РД-00298/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил е назначена Комисия,
която да разгледа заявление с вх. №94-00-2087/29.05.2017 г. по описа на
Община Кюстендил и приложените към него документи за преценка на
здравословното и социално положение на Иванка Кирилова Русакова.
Комисията е направила оглед на обитаваното от нея и
семейството ѝ жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Софроний”
№22, в което живеят на свободен наем.
Г-жа Русакова е самотна майка с четири деца. Две от децата на г-жа
Русакова са с ТЕЛК решения, а именно: Добромир Любомиров Тренев е с
71% трайно намалена работоспособност, с водеща диагноза „Умерена
умствена изостаналост”, видно от Експертно решение №1454 от зас. №121
от 04.07.2017 г. и Драгомир Любомиров Тренев, който е с 71% трайно
намалена работоспособност с водеща диагноза „Умерена умствена
изостаналост”, видно от Експертно решение №1452 от зас. №121 от
04.07.2017 г.
Иванка Русакова работи във фирма „Осогово” ООД – гр.
Кюстендил. За периода от м.05.2016 г. до м. 04.2017 г. е получила брутен
доход в размер на 4658.47 лв. /четири хиляди шестстотин петдесет и осем
лв. и четиридесет и седем ст./ като средномесечният ѝ брутен доход е в
размер на 388.21 лв. /триста осемдесет и осем лв. и двадесет и една ст./,
видно от удостоверение с изх. №487/17.05.2017 г.
От гореизложеното е видно, че при Иванка Кирилова Русакова и
семейството ѝ са налице здравословни и социални проблеми, поради
което Комисията предлага на основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ да бъдат
настанени в резервно общинско жилище за срок от 2 /две/ години.
С Протокол №4/24.07.2017 г. Комисия по чл. 7, ал. 1 от
НУРУЖНННПОЖ, назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на
Кмета на Община Кюстендил, е взела решение Иванка Кирилова Русакова
и семейството ѝ да бъдат настанени в общинско жилище, находящо се в гр.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №261, ет.1, ап.3 за срок от две години,
след като същото бъде включено в списъка „Резервни жилища”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1, във връзка с
чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протокол
№ 4/24.07.2017 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 261, ет. 1, ап. 3 и
го включва в списъка „Резервни жилища”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-207/18.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
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Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 592
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №010005 в землището
на с.Николичевци, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-200/11.09.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
постъпило заявление с Вх.№94-00-2598/10.07.2017 г. от Кирил Иванов Кочов
от гр.София, ж.к. “Илинден”, бл.120, вх.Д, ет.3, ап.99, земеделски
производител за наемане на земеделска земя под аренда за срок от 10
години, за създаване на трайни насаждения, представляваща следния имот в
землището на с.Николичевци:
- имот №010005, площ 2.501 дка, местност “Чавко поле“, нива, V
категория, актуван с АОС №4171/12.02.2016 г.
Съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд,
заявлението е съгласувано от кмета на с.Николичевци.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв/дка за
срок от 10 години на земеделски имот №010005, площ 2.501 дка,
местност “Чавко поле“, нива, V категория, землище на с.Николичевци,
община Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-200/11.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
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Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 593
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на поземлен имот
(ПИ № 000097 в землището на с. Богослов, с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил по
Картата на възстановената собственост (КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-221/20.09.2017 г., с която докладва, че с Решение № 281, Протокол
№ 12/31.08.2016 г. Общински съвет – Кюстендил е разрешил
изработването на проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ промяна на
конкретното предназначение на ПИ 000097 в землището на с. Богослов,
общ. Кюстендил по КВС, от „Друг жилищен терен” в „За обществено
обслужващи и рекреационни дейности” като са конкретизирани
устройствените показатели и характеристики, отговарящи за теретория за
рекреационни дейности, както следва:
● начин на застрояване – свободно
● плътност на застрояване – до 35%
●
минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
● интензивност за застрояване (Кинт) – 1,5
и е одобрил заданието за проектиране.
Във връзка с изискването на чл. 134, ал. 8 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Кметът на Община Кюстендил с писмо с изх. № 91-00108/23.11.2016 г. до Министъра на образованието и науката е поискал
издаване на становище относно допускане на устройствена процедура за
промяна предназначението на ПИ № 000097 в землището на с. Богослов,
община Кюстендил по КВС.
С писмо № 1002 – 2730/15.12.2016 г., Министерство на образованието
и науката отказва допускане на устройствена процедура за промяна
предназначението на имота, с мотив, че следва да бъде конкретизирано
предназначението на имота.
Във връзка с горното, действието на Решение № 281, Протокол №
12/31.08.2016 г. е приключило и е необходимо Общински съвет –
Кюстендил да приеме ново решение за разрешаване изработването на
проект за ПУП-ПЗ в посочения по-горе обхват.
За целта са изготвени Задание за проектиране, на основание чл. 125
от ЗУТ и скица – предложение за изработване на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с
номер 000097 по КВС на с. Богослов, община Кюстендил.
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Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на
проект за ПУП – ПЗ, предвиждащ промяна на конкретното
предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости”,
и застрояване с устройствени показатели и характеристики отговарящи за
територия за рекреационни дейности, както следва:
• Предназначение на имота – „за къща за гости”
• плътност на застрояване – от 20% до 60%
• минимална озеленена площ – 40% , като половината от нея трябва
да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 0,5 до 1,2
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе
решение, с което да разреши изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
000097 по КВС на с. Богослов, общ. Кюстендил, тъй като имотът е извън
границите на урбанизираната територия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от
ЗУТ и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7/22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11,
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ
промяна на конкретното предназначение на имота от„Друг жилищен
терен” в „За къща за гости” и конкретизиране на устройствените
показатели и характеристики, отговарящи за територия за
рекреационни дейности, както следва:
• предназначение на имота – „за къща за гости”
• плътност на застрояване – от 20% до 60%
• минимална озеленена площ – 40%, като половината от нея трябва
да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 0,5 до 1,2
в обхвата на поземлен имот ПИ 000097 по КВС на с. Богослов,
общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
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Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-221/20.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 594
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на поземлени имоти ПИ №
000169 и ПИ 000170, местност „Зарева вада” в землището на с. Слокощица с
ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост
(КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-212/19.09.2017 г., с която докладва, че поземлени имоти № 000169
и № 000170 по КВС на с. Слокощица, общ. Кюстендил са частна общинска
собственост, видно от актове № 4770/06.07.2017 г. и № 4769/06.07.2017 г.
За ПИ № 000169 и ПИ 000170 в землището на с. Слокощица, общ.
Кюстендил по КВС няма действащи подробни устройствени планове,
което затруднява реализирането на инвестиционни намерения.
Във връзка с реализирането на инвестиционни намерения в имотите
е необходимо да се изработят проекти за ПУП-ПЗ за двата имота, с които
да се конкретизира предназначението на ПИ 000169 и ПИ 000170 по КВС
на с. Слокощица, общ. Кюстендил, както и устройствените параметри за
застрояването им.
Съгласно Скици № Ф22381/31.05.2017 г. и № Ф22382/31.05.2017 г.
издадени от Общинска служба по земеделие – гр. Кюстендил, ПИ 000169 е
с площ 9130 кв.м., а ПИ 000170 – 4997 кв. м., и с начин на трайно ползване –
„Производствен терен”.
Служебно са изготвени Задание за проектиране, на основание чл.
125 от ЗУТ, и скица предложение за изработване на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 000169 и ПИ
000170, по КВС на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на
проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ промяна на конкретното предназначение
на имотите от „Производствен терен” в „За машиностроителни,
машиноремонтни и металообработващи дейности” и застрояване,
съобразено с изискванията на чл. 24 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с устройствени показатели за територии
от разновидност „Чисто производствена зона” (Пч), както следва:
• максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
• плътност на застрояване – от 50% до 80%
• озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
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интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе
решение, с което да разреши изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ
000169 и ПИ 000170 по КВС на с. Слокощица, общ. Кюстендил, тъй като
имотите са извън границите на урбанизираната територия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от
ЗУТ и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7/22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
•

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11,
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
конкретното предназначение на имотите от „Производствен терен” в
„За машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи
дейности” и застрояване, съобразено с изискванията на чл. 24 от
Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с устройствени показатели за
територии от разновидност „Чисто производствена зона” (Пч), както
следва:
• максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
• плътност на застрояване – от 50% до 80%
• озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
в обхвата на поземлен имот ПИ 000169 и ПИ 000170 по КВС на с.
Слокощица, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.
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взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-212/19.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 595
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с № 002060, местност
„Синяво”, землището на с. Коняво, с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил от
Картата на възстановената собственост (КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-213/19.09.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e
постъпило заявление с вх. № УТ 1461/18.09.2017 г. от „АХЕЛОЙ ОПМ”
ООД, ЕИК 121256331, с управител Борис Радански, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 88, ет. 4 за
разрешение за възлагане изработването на ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ
002060, местност „Синяво”, землището на с. Коняво, община Кюстендил от
КВС за промяна на предназначението на територията на имота от
„Складов терен” в „За производствени и складови дейности”, с цел
осъществяване инвестиционните намерения на възложителя.
Общинската
администрация
предварително
е
разгледала
представената със заявление с вх. № УТ 1461/18.09.2017 г. документация.
Собственик на ПИ 002060 в землището на с. Коняво, община
Кюстендил от КВС, съгласно представеният нотариален акт № 24, том II,
рег. № 1531, дело № 178 от 2015 г. е заявителя „АХЕЛОЙ ОПМ” ООД.
Съгласно скица № Ф00426/22.05.2015 г., издадена от Общинска
служба по земеделие - Кюстендил, ПИ 002060 в землището на с. Коняво,
община Кюстендил от КВС е с площ 15.002 дка., с начин на трайно
ползване складов терен и категория на земята при неполивни условия –
осма.
Проектното предложение за ПУП-ПЗ предвижда промяна на
предназначението на територията на имота от „Складов терен” във „За
производствени и складови дейности”.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на
проект за ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №
7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на
предимно производствена устройствена зона (Пп):
• плътност на застрояване – от 40% до 80%
• озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
Със Заявлението е представено задание за проектиране и скица –
предложение за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ, документ за собственост,
скица № Ф00426/22.05.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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– Кюстендил и Писмо № 39/28.08.2017 г. до РИОСВ – Перник, за
преценяване необходимостта от ОВОС.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен
план – план за зострояване на ПИ 002060 в землището на с. Коняво,
община Кюстендил от КВС, е допустимо, съгласно предвижданията на
одобрения проект за нов Общ устройствен план на Община Кюстендил,
тъй като имотът е осма категория при неполивни условия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл.
125 от ЗУТ и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе
решение, с което да разреши изработването на подробен устройствен
план за ПИ 002060 в землището на с. Коняво, община Кюстендил от КВС,
тъй като имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11,
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от „Складов терен” във „За
производствени и складови дейности” и съобразен с изискванията на
чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи,
отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп):
• плътност на застрояване – от 40% до 80%
• озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
в обхвата на ПИ 002060 местност „Синяво” в землището на с.
Коняво, община Кюстендил от КВС ПИ и одобрява заданието за
проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 6100-213/19.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 596
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с №
004023, местност „Сухата река”, землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-211/19.09.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
постъпило Заявление с вх. № УТ 1323/22.08.2017 г.от Наташа Николова
Колевска, за разрешение изработването на подробен устройствен план план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 004023, землището на с.
Слокощица, общ. Кюстендил от КВС за промяна на предназначението на
територията на имота от земеделска за неземеделска - „За производствено
- складови дейности”, с цел осъществяване инвестиционните намерения
на възложителя.
Общинската
администрация
предварително
е
разгледала
представената със заявление с вх. № УТ 1323/22.08.2017 г. документация.
Собственик на ПИ 004023 в землището на с. Слокощица, община
Кюстендил от КВС, съгласно представеният нотариален акт: № 12, том I,
рег. № 225, дело № 14 от 2017 г. е заявителя Наташа Николова Колевска.
Съгласно скица № Ф22358/01.02.2017 г., издадена от Общинска
служба по земеделие - Кюстендил, ПИ 004023, землището на с. Слокощица,
общ. Кюстендил от КВС е с площ 0.960 дка., с начин на трайно ползване
Нива и категория на земята при неполивни условия – шеста.
Проектното предложение за ПУП-ПЗ предвижда промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска за неземеделска
- „За производствено - складови дейности”.
Видно от проектното предложение е, че се предлага частично
свързано застрояване откъм ПИ 004013 (във връзка със заповед № РД-001208/17.07.2009 г. на Кмета на Община Кюстендил за ПУП на ПИ 004013),
съобразено с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на предимно
производствена устройствена зона (Пп):
• максимална височина – до 3 ет. /до10 м./
• плътност на застрояване – до 80%
• озеленена площ – минимум 20%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – до 2,5
Със Заявлението е представено задание за проектиране и проект на
ПУП – ПЗ, скица № Ф22358/01.02.2017 г., издадена от Общинска служба
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по земеделие - Кюстендил, Писмо №94-01-124/30.05.2017 г. от Басейнова
дирекция „Западнобеломорски район”, Решение № ПЕ-39-ПР/2017 г. на
РИОСВ – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 004023, землището на с. Слокощица,
общ. Кюстендил от КВС е допустимо, съгласно предвижданията на
одобрения проект за нов Общ устройствен план на Община Кюстендил,
тъй като имотът е шеста категория при неполивни условия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл.
125 от ЗУТ и е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003
г. за ПНУОВТОЗ.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе
решение, с което да разреши изработването на подробен устройствен
план за ПИ 004023 в землището на с. Слокощица, община Кюстендил от
КВС, тъй като имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 17а, ал. 1,
т. 3 от Закон за опазване на земеделските земи, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл.
5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска за
неземеделска - „За производствено - складови дейности” и съобразен с
изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с
нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена
зона (Пп):
• максимална височина – до 3 ет. /до10 м./
• плътност на застрояване – до 80%
• озеленена площ – минимум 20%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – до 2,5
в обхвата на ПИ 004023, местност „Сухата река”, землището на с.
Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от КВС и одобрява
заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 6100-211/19.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 597
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
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. Ломница, община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-201/11.09.2017 г., с която докладва, че с вх.№92-00-401/25.08.2017 г. е
постъпило мотивирано искане
от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за
предоставяне земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на
собствеността в стари реални граници. След геодезическо заснемане, по
реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския имот:
- с №000109 /по скица-проект/ с площ 3.442 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Ломница, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Тодор Ранов Стойчев. Имотът представлява част от имот
№000107 с площ 26.467 дка с начин на трайно ползване – нива. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №5 от 30.06.2014 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-323/01.11.2011 г. , изменена и
допълнена със Заповед №РД-05-116/12.06.2014 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Заявление №П131/11.02.2013 г.; Решение №40/10/10.12.1992 г. за възстановяване правото
на собственост на земеделски земи на наследниците на Тодор Ранов
Стойчев в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№31186 от 27.02.1992 г. и скици-проекти №Ф83189/02.06.2013
г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №000109 с площ от 3.442 дка, начин на трайно ползване –
нива, ІХ категория в местност “Огоретина”, землището на с.Ломница,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000107 – Общински
поземлен фонд с площ от 26.467 дка да се предостави за възстановяване
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№31186 от 27.02.1992 г. на наследниците на
Тодор Ранов Стойчев.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 6100-201/11.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 598
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
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.Богослов, община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-202/11.09.2017 г., с която докладва, че с вх.№92-00-392/18.08.2017 г. е
постъпило мотивирано искане
от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за
предоставяне земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на
собствеността в стари реални граници. След геодезическо заснемане, по
реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския имот:
- с №007009 /по скица-проект/ с площ 2.469 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Богослов, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Илчо Георгиев Воздански. Имотът представлява целия
имот №007009 с площ 2.469 дка с начин на трайно ползване – нива. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №007104 /по скица-проект/ с площ 2.715 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Богослов, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Илчо Георгиев Воздански. Имотът представлява част от
имот №007011 с площ 12.355 дка с начин на трайно ползване – нива.
Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ
с Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №526/06.12.2005 г. за възстановяване правото на собственост на земеделски
земи
на
наследниците
на
Илчо
Георгиев
Воздански
в
съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№05031 от 21.01.1992 г., заявление вх.№П-191/27.03.2017 г. и скиципроекти №Ф00080/09.08.2017 г.; №Ф00082/09.08.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №007009 с площ от 2.469 дка, начин на трайно ползване –
нива, ІХ категория в местност “Плехо”, землището на с.Богослов, общ.
Кюстендил, представляващ целия имот №007009 – Общински поземлен
фонд с площ от 2.469 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ
по преписка с вх.№05031 от 21.01.1992 г. на наследниците на Илчо
Георгиев Воздански.
2. Имот №007104 с площ от 2.715 дка, начин на трайно ползване
– нива, ІХ категория в местност “Плехо”, землището на с.Богослов, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №007011 – Общински поземлен
фонд с площ от 12.355 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ
по преписка с вх.№05031 от 21.01.1992 г. на наследниците на Илчо
Георгиев Воздански.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 6100-202/11.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 599
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.09.2017 г.
Протокол № 25
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище
на с.Драговищица, община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-203/11.09.2017 г., с която докладва, че с вх.№92-00-386/15.08.2017 г. е
постъпило мотивирано искане
от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за
предоставяне земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на
собствеността в стари реални граници. След геодезическо заснемане, по
реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския имот:
- с №118064 /по скица-проект/ с площ 0.616 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Тодор Димитров Божилов. Имотът представлява част от
имот №118060 с площ 11.400 дка с начин на трайно ползване – пасище,
мера. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от
ЗСПЗЗ с Протоколно решение №3 от 21.09.2011 г. на комисията по чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-362/24.11.2010 г. на
Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №057033 /по скица-проект/ с площ 0.900 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Тодор Димитров Божилов. Имотът представлява част от
имот №057011 с площ 2.842 дка с начин на трайно ползване – нива. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №057034 /по скица-проект/ с площ 1.943 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Тодор Димитров Божилов. Имотът представлява част от
имот №057011 с площ 2.842 дка с начин на трайно ползване – нива. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №057035 /по скица-проект/ с площ 1.143 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
25-то заседание на 28 септември 2017 г.
стари реални граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Тодор Димитров Божилов. Имотът представлява част от
имот №057018 с площ 2.501 дка с начин на трайно ползване – нива. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №057036 /по скица-проект/ с площ 1.358 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в
стари реални граници в землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по
преписка на насл. Тодор Димитров Божилов. Имотът представлява част от
имот №057018 с площ 2.501 дка с начин на трайно ползване – нива. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с
Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №2344/13.09.1999 г. за възстановяване правото на собственост на земеделски
земи
на
наследниците
на
Тодор
Димитров
Божилов
в
съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№20304 от 13.01.1992 г. и скици-проекти №Ф32057/26.07.2017 г.;
№Ф32061/07.08.2017 г.; №Ф32062/07.08.2017 г.; №Ф32064/07.08.2017 г.;
№Ф32065/07.08.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №118064 с площ от 0.616 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІV категория в местност “Осое”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №118060 –
Общински поземлен фонд с площ от 11.400 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх. вх.№20304 от 13.01.1992 г. на
наследниците на Тодор Димитров Божилов.
2. Имот №057033 с площ от 0.900 дка, начин на трайно ползване –
нива, VІІ категория в местност “Тракошово”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №057011 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.842 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх. вх.№20304 от 13.01.1992 г. на
наследниците на Тодор Димитров Божилов.
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3. Имот №057034 с площ от 1.943 дка, начин на трайно ползване –
нива, VІІ категория в местност “Грамаге”, землището на с.Драговищица,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №057011 – Общински
поземлен фонд с площ от 2.842 дка да се предостави за възстановяване
по ЗСПЗЗ по преписка с вх. вх.№20304 от 13.01.1992 г. на наследниците на
Тодор Димитров Божилов.
4. Имот №057035 с площ от 1.143 дка, начин на трайно ползване –
нива, VІІ категория в местност “Тракошово”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №057018 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.501 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх. вх.№20304 от 13.01.1992 г. на
наследниците на Тодор Димитров Божилов.
5. Имот №057036 с площ от 1.358 дка, начин на трайно ползване –
нива, VІІ категория в местност “Разпакето”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №057018 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.501 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх. вх.№20304 от 13.01.1992 г. на
наследниците на Тодор Димитров Божилов.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 25/28.09.2017 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 6100-203/11.09.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 10. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 10. 2017 г.

