Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 550
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с
чл. 76, ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при
спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 7 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 предложеният Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. (Приета
с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г.
на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение
№414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г.
на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС –
Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп.
с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г.
на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС –
Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм.
и доп. с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№ 481/25.05.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на
КАС по адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.), както следва:
§1. В Раздел III - Такси за детски ясли, детски градини и за други
общински социални услуги се правят следните изменения и
допълнения:
1. В член 35 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Алинея 2 се изменя, като придобива следния вид:
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(2) “За целодневни детски градини и яслени групи се определя месечна
такса за пълен месец в размер на 98 лв.“
1.2. Създава се нова алинея 4 със следния текст:
(4) “Децата в задължителна предучилищна подготовка (5- и 6-годишни)
в целодневните детски градини заплащат месечна такса само за
присъствен храноден в размер на 35 % от таксата по чл.35, ал.2.“
1.3. Създава се нова алинея 5 със следния текст:
(5). “За ползване на детски градини в периода от 01.06. до 14.09. от
децата, подлежащи на постъпване в първи клас се заплаща такса по ал. 2.“
1.4. Създава се нова алинея 6 със следния текст:
(6). “По желание на родителите на деца, които не посещават детските
заведения, в детските заведения на територията на община Кюстендил се
извършва оценка на постигната училищна готовност и оценка на
постигнато ниво на държавни образователни стандарти, като за услугата
се събира такса в размер на 15 лв.“
2. В чл.36, т.3 се правят следните промени:
2.1. В буква а) числото „60%“ се заменя с „30 на сто“.
2.2. В буква б) числото „40%“ се заменя с „20 на сто“.
2.3. В буква в) числото „20%“ се заменя с „10 на сто“.
3. Създава се нов член 36а със сления текст:
„Чл.36а. За деца, чиито родители са с постоянно местоживеене на
територията на община Кюстендил, таксата по чл.35, ал.2 се заплаща в
размер на 50 на сто.“
4. Текста на член 37 се изменя по следния начин:
„Чл.37. При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през
което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са
уведомили директора на детската градина.“
5. Текста на член 39 се изменя по следния начин:
Чл.39. “Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в
различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща
в размер на 25 на сто от таксата по чл.35, ал.2.“
6. В член 41 се правят следните допълнения:
1. В алинея 1. след текста „по чл.36“ се добавят запетая и думите
„чл.36а,“.
2. В алинея 1, точка 2 придобива следната редакция:
“2. По чл.36, т.5 и чл.36а – обстоятелствата се проверяват служебно от
директора на съответното ОДЗ в отдел ЕСГРАОН на община Кюстендил и
в Национална агенция по приходите (НАП).“
3. В алинея 1, точка 3 се изменя по следния начин:
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“3. По чл.36, т.5, „б“ – безработните родители представят служебна
бележка от Дирекция „Бюро по труда“.“
§2. Приема чл.60, ал.2 „Цени на услугите по Приложение № 9
се събират и приходите от тях постъпват в бюджета на Регионална
библиотека ”Емануил Попдимитров”. За събраните приходи от такси и
обезшетителни и обезпечителни плащания директора на библиотеката
дава ежемесечен отчет.”
Приема Приложение № 9 към чл.60, ал.2, което придобива
следния вид:
„Приложение №9
към чл.60, ал.2
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ“
№

.1.

1
1

Вид на услугата
Специализирани библиотечни услуги
Предоставяне на писмена библиографска
информация.

Такса в
лв.
2.00

Предоставяне на ретроспективни библиографски
издирвания, според обхвата на преглед :
.2.
- до 5 години
2.00
- от 5 до 10 години
4.00
- над 10 години
5.00
Доставка на библиотечни документи от страната и
1
пощенски
чужбина
.3.
те разходи
Цени на
библиотекатаизпълнител
Копиране на библиотечни документи
1
Ксерокопие формат А4
.4.
- едностранно
0.06
- двустранно
0.10
Сканиране на документ и запис на електронен носител
0.50/стр.
Компютърна разпечатка на формат А4
- чернобяла
0.20/стр.
- цветна
0.50/ стр.
Презапис на минута полезен запис
0.05/мин.
Регистрация и издаване на читателска карта
1
4.00
.5.
2
Обезщетителни и обезпечителни плащания от
1
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.
.1
.2.

ползвателите на услуги в Регионална библиотека
Кюстендил
2
Предупредително писмо за закъснял читател

1.00

2

0.50

Телефонни съобщения до закъснели читатели

2

Глоба за закъснение за невърнат библиотечен
.3
документ до 1 месец
0.10/ден
2
Заплащане на невърнат библ. документ
5-кратен
.4.
размер
от
стойността
2
Депозит на читатели без постоянно местоживеене в
.5
града
15.00
§ 3. Изменя Приложение №16 към чл.60, ал.9 – Цени на услуги,
предоставяни в Парк-хотел „Кюстендил“, като придобива следния вид:
„Приложение №16
към чл.60, ал.9
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ПАРК-ХОТЕЛ „КЮСТЕНДИЛ”
І. ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ В ПАРК-ХОТЕЛ „КЮСТЕНДИЛ“
Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база (само нощувка
без закуска)
Вид стая
Цени в лева
неделя – четвъртък
петък – събота
Единична стая
50
60
Двойна стая
80
100
Тройна стая
120
150
Апартамент
100
120
2. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база ВВ
(нощувка и закуска)
Вид стая
Единична стая
Двойна
Тройна
Апартамент
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3. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база НВ
(нощувка, закуска, и вечеря)
Единична стая
Двойна стая
Тройна стая
Апартамент

неделя – четвъртък
75
110
160
140

петък – събота
85
130
180
160

4. Цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил“ на база FB
( нощувка, закуска, обяд и вечеря)
Вид стая
Единична стая
Двойна стая
Тройна стая
Апартамент

Цени в лева
неделя-четвъртък
петък-събота
85
95
140
160
180
200
160
180

Цените са за помещение и включват :
• Нощувка с хранене на съответната база
• Ползване на сауна, парна баня, джакузи, кардиофитнес и целогодишен
външен минерален басейн
• Високоскоростен Интернет
• Място за паркиране и парк-градина
• Туристически данък и ДДС 9%
Допълнителни условия:
• Отделна цена за закуска на човек (без значение от вида помещение) – 10 лева
• Настаняване на дете до 6 г. на допълнително легло – безплатно
• Настаняване на дете от 6 до 12 г. на редовно легло – 50% отстъпка от цената
на редовното легло в съответното помещение
• Настаняване на дете от 6 до 12 г. на допълнително легло – 70% отстъпка от
цената на редовното легло в съответното помещение
• Настаняване на възрастен на допълнително легло – 50% отстъпка от цената
на редовното легло в съответното помещение
• Единично настаняване в двойна стая или апартамент– 20% отстъпка от
цената на помещение
• Доплащане за вечеря на дете до 6 г. – 8,00 лева
• Доплащане за обяд и вечеря на дете до 6 г. – 13,00 лева
• Доплащане за вечеря на възрастен и дете от 6 до 12 г., настанени на
допълнително легло – 15,00 лева
• Доплащане за обяд и вечеря на възрастен и дете от 6 до 12 г., настанени на
допълнително легло – 25,00 лева
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• Посочените цени не важат за периоди на официални и национални
празници, за които са валидни други оферти и пакетни предложения.
ІІ. НАЕМНИ ЦЕНИ ЗАЛИ
1.Зала Осогово
капацитет 20 места
150лева.
Цената включва: наем на зала за един ден и ползване на флипчарт.
2.Зала
Кюстендил
3.Зала Пауталия

капацитет 40 места

200 лева

капацитет 240 места

400 лева

Цените по т. 2 и 3 включват: наем на съответната зала за един ден; ползване на
мултимедия, екран и озвучаване.
ІІI. ЦЕНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРК-ХОТЕЛ „ КЮСТЕНДИЛ“
1. При организирани групови запитвания или предлагане на пакети при
повече от една нощувка, ценовите условия се уреждат с договор, като се
формират пакетни цени. Договорите се подписват от кмета или от
упълномощено от него длъжностно лице.
2. Към утвърдените цени за индивидуално настаняване се прилага намаление
в рамките на максимум 45% в зависимост от броя нощувки, като цените се
утвърждават от кмета или упълномощено от него лице.
3. Цените на храните и напитките в сектор „Хранене” се определят в
зависимост от асортимента, продуктовата себестойност и пазарната цена, като се
одобряват от кмета или упълномощено от него лице.
IV. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОЗДРАВИТЕЛНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ И
УДОБСТВА

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Времетраене

Цена

Нискочестотна терапия
Магнитотерапия
Ултразвукова терапия
ЛФК терапия
ВАНИ:
Перлена вана
Перлена вана с натурално билково масло
Въздушно-вихрова вана (ВВВ)
Въздушно-вихрова вана с хмел/лавандула
(ВВВ)
Подводен масаж (ПСМ)
Масажи
Лечебен масаж /частичен/

10-15 мин.
15-20 мин.
6-10 мин.
20 мин
Времетраене
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.

6 лева
6 лева
6 лева
6 лева
Цена
9 лева
10 лева
10 лева
18 лева

20 мин.
Времетраене
20 мин.

15 лева
Цена
25 лева
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Лечебен цялостен масаж
Лечебен цялостен масаж
Класически масаж /частичен/
Класически масаж
Класически масаж
Масажна яка
Рефлексо терапен масаж
Антицелулитен масаж

40 мин.
60 мин.
20 мин.
40 мин.
60 мин.
15 мин.
20 мин.
30 мин.

/Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Кюстендил 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.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил, влиза в сила в 7 – дневен срок от приемането й.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 6100-187/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 551
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, ал.
3, във връзка с чл. 196 ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищно образование, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Кюстендил.

/Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в Община Кюстендил 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 6100-185/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 552
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Община
Кюстендил за 2016 г. заедно с одитен доклад на Сметната палата.
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. 140, ал. 1, изречение второ
от Закона за публичните финанси ичл. 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:
Приема за информация одитирания финансов отчет заедно с
одитно становище за заверка на годишен финансов отчет на Община
Кюстендил за 2016г. с одитен доклад № 0400321716 на Сметната палата,
съгласно приложенията.
/Одитинят доклад № 0400321716 на Сметната палата и Финансовия
отчет на електронен носител са приложени 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 6100-193/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 553
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на
Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, чл. 9, ал. 1 от
Закона за общинския дълг, чл. 36 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета към
31.12.2016 г.
2. Приема годишния отчет на средства от Европейския съюз
към 31.12.2016 г.
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
към 31.12.2016 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 6100-174/10.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 554
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Приемане на Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности на община Кюстендил за периода 2018 г. – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16, ал. ал.
7 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, във
връзка с разпоредбите на РМС № 281 от 18 май 2017 г. за одобряване на
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и Указания на
Министъра на финансите № БЮ-1 от 08 февруари 2017 г., чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за
периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни приходи и разходите
за местни дейности на община Кюстендил, съгласно Приложение № 1
2. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви
по него за периода 2018 – 2020 г. на община Кюстендил съгласно
Приложение № 2
3. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и
за задължения за периода 2018-2020 г. на община Кюстендил съгласно
Приложение № 3
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 6100-191/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 555
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Информация за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг за
полугодието на 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
34, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.
Приема за сведение информацията за изпълнението на
бюджета към 30.06.2017 г., съгласно приложение № 1 - 4.
2.
Приема за сведение информацията за състоянието на
общинския дълг към 30.06.2017 г., съгласно приложение № 5.
3.
Приема за сведение информацията за отчета на средства от
Европейския съюз към 30.06.2017 г., съгласно приложение № 6.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 6100-192/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 556
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Определяне на обектите за текущ ремонт на уличната мрежа
на територията на Община Кюстендил поименно с конкретен размер на
финансиране
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:
Определя обектите за текущ ремонт на уличната мрежа на
територията на Община Кюстендил поименно и с конкретния размер
на финансиране, съгласно справка Приложение № 13.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 6100-188/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 557
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община
Кюстендил за 2017 г.
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:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на
Община Кюстендил за 2017 г. както следва:
1. Намалява размера на средствата по параграф § 10-30 „Текущ
ремонт“ дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с
44 100 лв.
2. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по
бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. с 44 100 лв.
3. Добавя в поименния списък за капиталови разходи (Приложение
№ 4) следните обекти с източник на финансиране от собствени
приходи:
Обект
Строителни
дейности
в
храма
„Св.Успение
Богородично“ с.Нови чифлик
Строителни дейности в храма „Света Великомъченица
Неделя“ с.Гърляно
Изографисване на купола на храма „Св.Вмчк Георги
Победоносец“ с.Ябълково
Доставка на вишка за ОП „Чистота“

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Било

Става

0

4 100

0

10 000

0

5 000

0

25 000

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 6100-189/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 558
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Предоставяне на капиталов трансфер за довършителни
строителни работи за храм „Св. Успение Богородично“ в с. Нов чифлик, община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде предоставен капиталов трансфер в размер на 4 100,00
/четири хиляди и сто / лева от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. за извършване на довършителни строителни дейности в храм „Св.
Успение Богородично“ в с. Нов чифлик, общ. Кюстендил, като
средствата да бъдат изплатени от параграф § 55-01 “Капиталови
трансфери на нефинансови предприятия“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 6100-175/14.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 559
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Предоставяне на капиталов трансфер за храм „Света
Великомъченица Неделя“ в с. Гърляно, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде предоставен капиталов трансфер в размер на 10 000,00
/десет хиляди/ лева от бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. за
финансиране на довършителни строителни дейности в храм „Света
Великомъченица Неделя“ в с. Гърляно, общ. Кюстендил, като
средствата да бъдат изплатени от § 55-01 “Капиталови трансфери на
нефинансови предприятия“.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-184/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 560
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Предоставяне на финансова помощ на храм "Св. Вмчк
Димитрий" в с. Катрище, общ. Кюстендил.
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. 500,00 (петстотин) лева на храм „Св. Вмчк Димитрий” в с. Катрище,
общ. Кюстендил, за извършване на текущ ремонт на покрива на храма.
Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 І „Обезщетения
и помощи по решение на Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-190/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 561
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и
социални причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 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. Елвира Боянова Цонева на 55 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.
2. Ивайло Йорданов Енчев на 36 години в размер на 500 /петстотин/
лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 9300-102/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 562
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Решение за депониране на отпадъците на община
Кюстендил в „Регионално депо за неопасни отпадъци" - Луковит (РДНО Луковит)
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 чл. 19, ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за управление на отпадъците, 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 отпадъците генерирани от Община Кюстендил,
да бъдат депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци –
Луковит.

2. Упълномощава Кмета на Община Кюстендил да сключи

договор с Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни
отпадъци” – Луковит (ОП РДНО - Луковит).
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-196/25.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 563
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно:
Предоставяне
за
безвъзмездно
управление
на
административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в
гр.Кюстендил, ул.”Демокрация” № 15.
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. 3 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост и чл. 17, ал. 1 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 да бъде предоставена за безвъзмездно
управление за срок от 10 (десет) години на Министерство на
вътрешните работи, звено „Досъдебно производство” при ОД
„Полиция” – Кюстендил, Сграда за административни нужди с
идентификатор 41112.504.461.1 по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК,
с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.”Демокрация” № 15.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
41112.504.461. Брой етажи: 4 (четири), Предназначение: Сграда Паметник на културата. Година на построяване 1912 г., състояща се от:
1.1. Сутеренен етаж състоящ се от 263.00 кв.метра застроена
площ, с 11 броя стаи, коридор и санитарен възел;
1.2. Първи етаж, състоящ се от 193.00 кв.метра застроена площ, с 8
броя стаи, коридор и санитарен възел;
1.3. Втори етаж, състоящ се от 193.00 кв.метра застроена площ, с
7 броя стаи, коридор и санитарен възел;
1.4. Тавански етаж, състоящ се от 193.00 кв.метра застроена площ, с
6 броя стаи, коридор и санитарен възел.
МВР.

2. Консумативите за ток, вода и отопление са за сметка

на

3. За извършване на ремонтни дейности, средствата да бъдат
осигурени от МВР.
4. Задължава Кмета на Община Кюстендил да сключи договор
с МВР.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-182/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 564
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Отдаване под наем на помещения – публична общинска
собственост. /пл. "Първи май", гр. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 3 и ал. 7, във връзка с ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 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
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване по реда и условията на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на Община Кюстендил за срок от 5 /пет/
години на помещения – публична общинска собственост, както следва:
1. Помещение за магазин /номер11/ за продажба на хранителни
стоки, находящо в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес:
гр. Кюстендил, площад „Първи май”, състоящо се от 8,00 кв.м.
търговска площ и 14,00 кв.м. складова площ, с начална тръжна
цена 7,40 лв./кв.м. на месец без ДДС.
2. Помещение за магазин /номер 12/ за продажба на хранителни
стоки, находящо в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес:
гр. Кюстендил, площад „Първи май”, състоящо се от 7,71 кв.м.
търговска площ и 15,06 кв.м. складова площ, с начална тръжна
цена 7,40 лв./кв.м. на месец без ДДС.
3. Помещение за магазин /номер 12А/ за продажба на хранителни
стоки, находящо в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес:
гр. Кюстендил, площад „Първи май”, състоящо се от 8,06 кв.м.
търговска площ и 14,17 кв.м. складова площ, с начална тръжна
цена 7,40 лв./кв.м. на месец без ДДС.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-180/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 565
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Отдаване под наем на помещения – частна общинска
собственост за нуждите на СРС на КТ „Подкрепа” – Кюстендил. /ул. "Отец
Паисий" № 33, гр. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 24, ал. 7 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 предоставяне под наем на част от
общински имот - помещения, в размер на 58,95 кв.м, представляващи три стаи, коридор ½исервизни помещения, находящи се в гр.
Кюстендил, ул.”Отец Паисий” №33 за срок от 5 /пет/ години за нуждите
на СРС на КТ „Подкрепа” - Кюстендил.
2.
Определя месечен наем в размер на 32,00 / тридесет и два
/лева плюс 20 % / двадесет процента / ДДС.
3.
Консумативите са за сметка на Наемателя.
4.
Възлага на Кмета на Община Кюстендил да сключи
договор за наем.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-181/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 566
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим
имот – частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на Закона
за общинската собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на
недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:
1. 1. 1. Незастроен, урегулиран поземлен имот VІІ - 5, кв.1 по
ПУП на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 855.00
(осемстотин петдесет и пет) квадратни метра – с пазарна оценка и
начална тръжна цена 7 180 /седем хиляди сто и осемдесет / лева, без
ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно
наддаване, при спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 год. с описания в т.1
имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-177/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 567
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост, УПИ VІІІ
– 6, в кв.7 по действащия план на с.Дворище, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.
2 от ЗОС и чл. 15, ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ:
Поземлен имот - частна общинска собственост с площ 106.00 кв.м.,
представляващ част от УПИ VІІІ – 6, в кв. 7, по плана на с. Дворище,
общ. Кюстендил, утвърден със Заповед № 6350/14.10.1952 г., в размер на
1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Любомир Иванов Владимиров, да закупи
описания в точка първа поземлен имот, за сумата от 1000,00 лв. (хиляда
лева) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
4.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 год., с описания в т.1
имот.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-183/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 568
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Продажба на общинско жилище.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС при спазване на
изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС , във връзка с чл. 3, ал. 2, във
връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 41, чл. 42, чл. 44, т. 3, във връзка с чл. 48 и чл. 49 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища
/НУРУЖНННПОЖ/, Протоколи № 2/16.03.2017 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:
1. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, ап.22,
етаж 8, вход А, жил.блок 67, ж.к.”Запад” в гр.Кюстендил с наемател
Илка Янакиева Георгиева
и го включва в Списъка – “жилища за
продажба”.
2.Утвърждава пазарната оценка на жилището, както следва:
2.1.
Самостоятелен
обект
в
сграда,
с
идентификатор
41112.504.32.8.22 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на
Изпълнителен
директор
на
АГКК.
Предназначение
на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 46,30 кв. метра;
Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в
сградата: На същия етаж: 41112.504.32.8.21; 41112.504.32.8.23.Под обекта:
41112.504.32.8.19.Над обекта: няма.Прилежащи части: Мазе № 22 с площ
9,37 кв. м., ведно с 0,93 % ид. части от общите части на сградата и от
правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.32 по КККР
на гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к.
"Запад", Бл. № 67, вх. А, ет. 8, ап. 22- данъчна оценка – 10 999.10 лева,
пазарна оценка 17 950.00 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3219/26.09.2013 год.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата
на недвижимия имот - по т.2 и издаде заповед и сключи договор.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-178/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 569
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен
план- план за регулация и план за застрояване (ПУП – ИПРЗ) в обхвата на УПИ
I – „За комплексно жилищно строителство” в кв.112А и уличнорегулационната
линия на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв.382 от плана за
регулация на кв. „Запад”, гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135,
ал. 3 от ЗУТ при условията на чл. 136 от ЗУТ и Решение № II-1 от
Протокол № 16/02.08.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проект за ИПУП – ПРЗ в обх ва та на У ПИ I – „За
комплексно жилищно строителство” в кв.112А и УПИ
I – „За
комплексно жилищно строителство” в кв.382 и улица „Ракла” от плана
за регулация на кв. „Запад”, град Кюстендил с който се изменят
уличнорегулационните линии на УПИ I – „За комплексно жилищно
строителство” в кв.382 и УПИ
I – „За комплексно жилищно
строителство” в кв.112а откъм улица „Ракла”, съобразено с изградената
улица. УПИ І в кв.112а се разделя на два новообразувани УПИ - УПИ I „За комплексно жилищно строителство” с площ 10 968 кв.м. и УПИ ІІ „
За обществено обслужване” с площ 2 219 кв.м. и се определят линиите
на застрояване, съобразени със сервитутите на подземната техническа
инфраструктура и се определят устройствените показатели за
новообразуваните УПИ, както следва:
За УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ в кв.112а
-плътност на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 %
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,0
- озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 %, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
За УПИ ІІ „ За обществено обслужване” в кв.112а
-плътност на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 %
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,0
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
- озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 %, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
За УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ в кв.382
-плътност на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 %
- интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,0
- озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 %, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
Приложеният проект за ИПУП - ПР e неразделна част от
настоящето решение.

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 .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да
се публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-173/09.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 570
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на водопровод за захранване с вода на
„Претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително
третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132, местност “Гладни рид“, землище
на с. Радловци, община Кюстендил от КВС.
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, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135,
ал. 3 от ЗУТ при условията на чл. 136 от ЗУТ и Решение № II-2 от
Протокол № 18/22.08.2017 г. на ОбЕСУТ , чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план за трасе на водопровод за захранване с вода на „Претоварна
станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на
битови отпадъци“ в ПИ 000132, местност “Гладни рид“, землище на с.
Радловци, община Кюстендил от КВС, което започва от хранителната
тръба на резервоар „Радловци” на кота 710 м., преминава през имоти с
номера 000106, 000107 / полски пътища – общинска публична
собственост/ и 000135– общинска частна собственост по КВС на з-ще с.
Радловци, общ. Кюстендил и достига до ПИ 000132, местност “Гладни
рид“, землище на с. Радловци, община Кюстендил от КВС.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
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 .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да
се публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-194/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 571
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 kV за
захранване с електричество на „Претоварна станция с инсталации за
компостиране и предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132,
местн. “Гладни рид“, земл. на с. Радловци, общ. Кюстендил от КВС.
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, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 135,
ал. 3 от ЗУТ при условията на чл. 136 от ЗУТ и Решение № II-2 от
Протокол № 18/22.08.2017 г. на ОбЕСУТ , чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план за трасе на подземна кабелна линия 20 kV за захранване с
електричество на „Претоварна станция с инсталации за компостиране
и предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ 000132, местн.
„Гладни рид“, земл. на с. Радловци, общ. Кюстендил от КВС, което
започва от съществуващ стълб на електропровод 20 kV „Драговищица”
в стопански двор на с. Радловци, преминава през имоти с номера
000106, 000134 и 080021 по КВС на з-ще с. Радловци, общ. Кюстендил
/полски пътища – общинска публична собственост/, през 000110 по КВС
на з-ще с. Радловци, община Кюстендил /четвъртокласен път от
Републиканската пътна мрежа/ и достига до проектен трафопост в ПИ
000132.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
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 .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да
се публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 6100-195/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
№ 572
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
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. Слокощица, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 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 №000171 с площ от 9.610 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІХ категория в местност “При къщи”, землището на
с.Слокощица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000072 –
Общински поземлен фонд с площ от 24.852 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№46102 от 01.11.1991 г. на
наследниците на Атанас Михайлов Рошков. Имотът попада с площ от
1.316 дка в отдел 411/ш и с площ от 0.262 дка в отдел 411/щ.
2. Имот №000245 с площ от 3.303 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІХ категория в местност “Гробищата”, землището на
с.Слокощица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000072 –
Общински поземлен фонд с площ от 24.852 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№46102 от 01.11.1991 г. на
наследниците на Атанас Михайлов Рошков. Имотът попада с площ от
1.493 дка в отдел 411/ш и с площ от 1.381 дка в отдел 411/щ.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 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 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 6100-179/21.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 573
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.08.2017 г.
Протокол № 24
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище
на с. Грамаждано, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 45, ал. 12 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК , 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 Мотивирано исканес вх. № 92-00-391/18.08.2017
г. на ОС «З» - гр. Кюстендил 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.
Отменя Решение № 70, прието на заседание на Общински
съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2015 г., Протокол №4.
2.
Имот №000097 с площ от 4.260 дка, начин на трайно
ползване – нива, ІV категория в местност “Румена Войвода”, землището
на с.Грамаждано, общ. Кюстендил, представляващ част от имот
№000092 – Общински поземлен фонд с площ от 9.353 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№12145 от
17.01.1992 г. на наследниците на Райна Филипова Трайкова.
3.
Имот №000096 с площ от 2.838 дка, начин на трайно
ползване – нива, ІV категория в местност “Румена Войвода”, землището
на с.Грамаждано, общ. Кюстендил, представляващ част от имот
№000092 – Общински поземлен фонд с площ от 9.353 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№12145 от
17.01.1992 г. на наследниците на Райна Филипова Трайкова.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
24-то заседание на 31 август 2017 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 31.08.2017 г., Протокол № 24/31.08.2017 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 6100-186/22.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2017 г.

