Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 758
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект за изменение
и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-557/19.04.2018 г., с която докладва, че в ДВ бр. 24 от
16.03.2018 г., са обнародвани промените на чл. 29а от ЗМСМА, съгласно което
изменение се променя статута на звеното, което подпомага работата на
общинския съвет. Новата редакция на текста предвижда следното:
- В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно
звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и
осъществява организационно-техническото и административно обслужване на
тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския
съвет;
- Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на
общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по
реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА по предложение на председателя на
общинския съвет;
- Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на
общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката,
свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии.
- Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните
характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се
извършва от председателя на общинския съвет.
- Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в
правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
- Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на
общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на
общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за
които не е направено писмено предложение от председателя на общинския
съвет.
Това налага изменение и допълнение на чл. 124, чл. 125, чл. 126 от
Правилник на организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Освен това предвид извършена промяна в националното законодателство
следва да се прецизират и някои текстове от правилника. Приетия на 05.03.2014
г. Изборен кодекс налага да се прецизират текстовете на чл. 23 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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Същото се отнася и за обнародвания на 19.01.2018 г. Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество, което налага да се промени наименованието на постоянната
комисия по чл. 44, ал. 1, т. 10, както и да се прецизират текстовете на чл. 23 от
Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В рамките на тези две години и половина откакто е структуриран
настоящия общински съвет ЗМСМА е променян 7 пъти, което налага изменение
и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с оглед
привеждането му в съответствие със ЗМСМА.
Предвид което се налага да бъде изменен и допълнен Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация, което от своя страна
предопределя избор на временна комисия за изработване на проект за
изменение и допълнение на Правилника на Общински съвет Кюстендил, в
която комисия следва да участват представители на всички партии и коалиции,
които имат представителство в общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. второ и
трето, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, предл.
второ и трето 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. Избира Временна комисия за изработване на проект за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, със задача: изработване проект на Правилник за
организацията и дейността на ОбС- Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация;
2. Числения състав на Временна комисия за изработване на проект за
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
ОбС- Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация да бъде от 9 /девет/ общински съветника;
3. Избира Временна комисия за изработване на проект за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбСКюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, в състав:
Председател:Михаела Ясенова Крумова
Членове: 1. Ангел Борисов Ангелов
2. Любомир Иванов Васев
3. Димитър Евстатиев Велинова
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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4. Владислав Руменов Паунов
5. Георги Йорданов Джоглев
6. Кирил Йорданов.Станчев
7. Стоян Кирилов Стоилов
8. Огнян Огнянов Атанасов
4. Определя срок за действие на Временната комисия - 60 дни от
приемането на решението, като в посочения срок Временната комисия да
изработи проекта за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и мотиви към него, като проекта се публикува
на страницата на Община Кюстендил за публично обсъждане, с оглед
спазване изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА за осигуряване на
възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложение и
становища по него.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 93-00-557/19.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 759
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Кюстендил” на генерал-майор Константин Ламбринов.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-104/18.04.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
предложение с Вх. № 94-00-1499/10.04.2018 г. от доц. д-р Ангел Джонев за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил” на генералмайор Константин Ламбринов.
Константин Ламбринов Ламбринов е роден на 15.04.1868 г. в с. Арбанаси,
Великотърновско.Той е виден военоначалник, в чийто служебен път особено
място има нашият край. Офицерските звания в армейската му кариера са:
18.05.1889 - Подпоручик;
02.08.1892 - Поручик;
01.01.1899 - Капитан;
01.01.1910 - Майор;
14.02.1914 - Подполковник;
16.03.1917 - Полковник.
От месец април 1916 г. до месец септември 1918 г. Ламбринов е начело на
53 пехотен резервен полк, формиран от войници от тогавашния Кюстендилски
административен окръг. Той предвожда бойната част в освобождението на
Беломорието и Добруджа през втората половина на 1916 г., при защитата на
позициите на река Серет през 1917 г., на кота 1050 и на Добро поле през 1918 г.
На 15.09.1918 г. , когато се решава съдбата на България, полковник
Ламбринов жертва себе си в името на Отечеството. Тежко ранен в битката при
защита на Добро поле, три дни по-късно умира от раните си.
1922 г. посмъртно Константин Ламбринов е повишен в чин генералмайор от цар Борис III. През 1942 г. с. Фрашари, Силистренско, е преименувано
на Полковник Ламбриново.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и във връзка с т. 4 от раздел ІІ на Статута за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил”,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил”
генерал-майор Константин Ламбринов Ламбринов.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-104/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 760
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община
Кюстендил за 2018 г. с неразделна част от нея мерки за закрила на деца с изявени дарби.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-96/18.04.2018 г., с която докладва, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона
за закрила на детето и Писмо Вх. № 24-00-225/13.04.2018 г. на Община
Кюстендил от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Кюстендил,
предлагам на вниманието Ви Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
с неразделна част към нея мерки за закрила на деца с изявени дарби в Община
Кюстендил.
Програмата е изготвена от Комисия за закрила на детето към Община
Кюстендил, сформирана на основание чл. 20а от Закона за закрила на детето,
която включва представители от Отдел “Закрила на детето” към Дирекция
“Социално подпомагане” гр. Кюстендил, Регионално управление на
образованието гр. Кюстендил, Детска педагогическа стая към Районно
управление на МВР гр. Кюстендил и представители на Районна здравна
инспекция гр. Кюстендил.
На основание чл. 12, ал. 1 и чл. 18 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби към Програмата са
разработени и мерки за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил
за 2018 г.
от Експертно – консултативна комисия. В нея са включени
представители от Дирекция ”Култура, образование, младежки дейности и
спорт”, Отдел „Култура и духовно развитие”, юрисконсулт и старши
счетоводител от Община Кюстендил, Отдел “Закрила на детето” към Дирекция
“Социално подпомагане” гр. Кюстендил и Обединен детски комплекс.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 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:
Приема Общинска програма за Закрила на детето за 2018 г. в Община
Кюстендил с неразделна част от нея мерки за закрила на деца с изявени
дарби в Община Кюстендил за 2018 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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/Програмата за закрила на детето за 2018 г. и Общинската програма на мерки за
закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2018 г. 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-96/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 761
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Приемане на Отчет на изпълнението на дейностите по
Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2017 година и проект на
Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през 2018 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-92/18.04.2018 г., с която докладва, че съгласно чл. 12, т. 1 от Закона за туризма,
кметът на общината разработва Програма за развитието на туризма в
съответствие с държавната политика в областта на туризма. Програмата за
развитие на туризма и отчета за изпълнението
ù се обсъждат и одобряват от
Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на Община
Кюстендил, създаден на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за туризма. След
приемането им на заседание на Консултативен съвет по въпросите на туризма,
Програмата за развитие на туризма и отчета за изминалата година подлежат на
обсъждане и приемане от Общински съвет – Кюстендил.
На 16.04.2018 г. се проведе редовно заседание на Консултативен съвет по
въпросите на туризма, на което се обсъди и одобри Програмата за развитие на
туризма в Община Кюстендил през 2018 г. и отчет на дейностите, свързани с
развитието на туризма за изминалата 2017 г.
Програмата е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла и
местните туристически ресурси и потребности, с Общинския план за развитие
2014 г. – 2020 г., както и с Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил
2014 г. -2020 г.
Основната цел на Програмата е развитието на последователна и
целенасочена дейност в сферата на туризма, базирана на партньорство между
частния сектор, общинска администрация, държавните институции и
неправителствените организации. Тя е в съответствие с политиката на местните
органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е определена
в Закона за туризма.
Предстоящото изпълнение на Програмата за туризма в Община Кюстендил
през 2018 г. ще има съществен принос в осигуряването на условия за
целогодишно устойчиво развитие на туризма чрез повишаване на качеството,
конкурентнопособността и диверсификацията на местния туристически
продукт.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 и т. 25 от Правилника за организацията и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

и

Р Е Ш И:
1. Приема Отчет на изпълнението на дейностите по Програма за
развитие на туризма в Община Кюстендил през 2017 година /приета с
Решение № 485/25.05.2017 г. на Общински съвет – гр. Кюстендил/.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Кюстендил през
2018 г. съгласно приложения проект.

/Програмата за развитите на туризма в Община Кюстендил през 2018 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-92/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 762
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Представителството на Община Кюстендил в редовното Общо
събрание на акционерите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-106/19.04.2018 г., с която докладва, че Съветът на директорите на
Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Никола Василиев” АД –
Кюстендил свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.05.2018 година
от 10.00 часа в гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари” № 1 в кабинета на
изпълнителния директор на дружеството, с дневен ред и проекти на решения по
включените в същия въпроси, подробно описани в депозираната в Община
Кюстендил Покана с Писмо вх. рег. № 29-00-58/18.04.2018 година.
На 18.04.2018 г. Община Кюстендил получи материали за редовното общо
събрание. По няколко от точките по дневния ред на общото събрание на
акционерите на МБАЛ не бяха предоставени материали, а именно – т.5:
„Промяна в състава на Съвета на директорите”, т.8: „Промяна в капитала на
дружеството” и т.9: „Промяна в устава на дружеството”.
Съгласно чл.19 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските
дружества с общинско участие, в търговско дружество, в което общината е
съдружник или акционер, представителите й в общото събрание и в органите на
дружеството се определят с решение на Общинския съвет. В решението се
определят конкретните пълномощия на избраните представители. Общинският
съвет определя представител на общината в Общото събрание на дружеството за
всяко Общо събрание, като изрично определя обхвата на представителната му
власт по всички въпроси, включени в дневния ред. Представител на общината в
Общото събрание на дружеството може да бъде Кмета на Община Кюстендил
или общински съветник. Съгласно чл.22, ал.1 от същата Наредба, в
акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата, упълномощени
да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително
писмено съгласие под формата на решение на общинския съвет по въпросите,
включени в дневния ред на събранието.
От годишния финансов отчет е видно, че община Кюстендил има 7,34%
от капитала или 13 636 броя поименни акции, всяка от които с номинална
стойност 10 лева. МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил приключва
отчетната година с финансов резултат – загуба в размер на 522 хил.лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 226 и чл. 227 от Търговския закон, във
връзка с чл. 62, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 16, ал. 5 от Наредба №
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (загл.
изм. - дв, бр. 15 от 2001 г.), издадена от Министерството на здравеопазването с чл.
19 и чл. 22 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с
общинско участие, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
І. Възлага на г-н Кирил Станчев - общински съветник да представлява
Община Кюстендил в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ
”Д-р Никола Василиев” АД - Кюстендил, свикано за 22.05.2018 година от 10.00
часа в гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари” № 1 в кабинета на изпълнителния
директор на дружеството, като гласува по въпросите, включени в дневния
ред на събранието, както следва:
По I-ва точка: Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2017 година.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По II-ра точка: Одобряване на годишния финансов
дружеството за
2017 година, заверен от регистриран одитор.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.

отчет

на

По III-та точка: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2017 година.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По IV-та точка: Избор и назначаване на регистриран одитор за 2018
година.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По V-та точка: Промяна в състава на Съвета на директорите.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По VI-та точка: Определяне мандата на новоизбрания съвет на
директорите.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По VII-ма точка: Определяне на възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не
повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9/2000
година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, като членовете на СД, на които
не е възложено управлението, могат да получават възнаграждението в
случай, че това не противоречи на императивни разпоредби на нормативен
акт.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По VIII-ма точка: Промяна в капитала на дружеството.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
По IX-та точка: Промяна в устава на дружеството.
Начин на гласуване:
“Въздържал се”.
II. По всички невключени в дневния ред на събранието въпроси
определения представител да гласува по свое усмотрение в интерес на
Община Кюстендил.
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се
проведе на 07.06.2018 година от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен
ред.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-106/19.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 763
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Приемане на доклади на читалищата на територията на Община
Кюстендил за 2017 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0093/18.04.2018 г., с която докладва, че съгласно чл. 26а, ал.3 и ал. 4 от Закона за
народните читалища, председателите на народните читалища на територията на
Община Кюстендил ежегодно в срок до 31 март представят пред кмета на общината
и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
приетата от общинския съвет годишна програма и за изразходваните средства за
предходната година. Докладите на читалищата се обсъждат от общинския съвет на
първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на
народните читалища - вносители на докладите.
До 31.03.2018 година са представени доклади от всички читалища на
територията на Община Кюстендил, съдържащи финансови отчети и отчети за
дейността им за 2017 година в изпълнение на приетата с Решение №411/16.02.2017
година на Общински съвет – Кюстендил годишна програма за развитие на
читалищната дейност за 2017 година в 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, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 5, ал.
1, т. 6, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема докладите на читалищата на територията на Община Кюстендил
за 2017 година, съдържащи финансови отчети за изразходваните средства от
общинския и държавен бюджет за 2017 година и отче ти за чита лищна та
дейност.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-93/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 764
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Приемане на финансовия отчет за общинското търговско дружество
“Хигия” ЕООД гр. Кюстендил за 2017 г. и освобождаване от отговорност на
управителя на дружеството и информация за дейността и годишния отчет за 2017
година на търговското дружество със 100% общинско участие.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-102/18.04.2018 г., с която докладва, че на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата
за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско
участие, предоставям на Вашето внимание финансовия отчет за 2017 г. на
“Хигия” ЕООД. Отчетната година дружеството приключва с положителен
финансов резултат в размер на 812 лева, която съгласно Закона за счетоводството
е необходимо да бъде прехвърлена в непокрита загуба. Съгласно изискванията
на Търговския закон и разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване на
търговки дружества с общинско имущество и за упражняване правата на
собственост в търговските дружества с общинско участие, Общински съвет
приема с решение финансовия отчет, както и посочва начин за разпределение
на печалбата и освобождава от отговорност управителя на дружеството.
“ХИГИЯ” ЕООД гр. Кюстендил
Предмет на “Хигия” ЕООД гр. Кюстендил са: извършване на бански
услуги, химическо чистене и пране, бръснаро - фризьорски и козметични
услуги, фитнес, бодибилдинг, кинезитерапия, масаж, павилион за промишлени
стоки и други.
Средносписъчният състав за 2017 година е 29 души. Средната годишна
работна заплата на 1 зает за 2017 година е 6 300 лева.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Анализът е изготвен на база следните показатели:
Наименование
2016
година
Собствен капитал
312
в т.ч. основен
99
Краткотрайни активи
78
Текущи задължения
32
Финансов резултат
1
Нетен размер на приходите от продажби
268
Финансови приходи
5
Извънредни приходи
Реални активи
337
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2017
година
313
99
79
32
1
270
5
335
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10.
11.
12.
13.
14.

Приходи
Разходи
Краткосрочни вземания
Парични средства
Разходи за дейността
-материали
-външни услуги
-заплати и възнаграждения
-социални осигуровки и надбавки
-амортизации
-други разходи
Намаление на запасите от продукция
Разходи по финансови операции
-Балансова стойност на продадени активи

273
272
12
37

275
274
13
34

30
15
180
33
5
8

24
19
183
34
3
10

1

1

I. Анализ на рентабилност
Показателите за рентабилност са количествени характеристики на
ефективността на приходите от продажби на собствен капитал, на пасивите и
реалните активи на предприятието. Те са:
1.1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби;
1.2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал;
1.3. Коефициент за капитализация на активите.
Коефициент
Изчисления
2016
2017
година
година
1.
Коефициент
на
0,004
0,004
Финансов резултат
рентабилност
на
Нетен размер на
приходите от продажби
приходите
от
продажби
2.
Коефициент
на
0,003
0,003
Финансов резултат
рентабилност
на
Собствен капитал
собствения капитал
3.
Коефициент
на
0,002
0,003
Финансов резултат
рентабилност
на
Пасиви
активите
4.
Коефициента
на
0,003
0,003
Финансов резултат
капитала на активите
Сумата на р. актив
През 2017 година в “Хигия” ЕООД са се запазили стойностите на
показателите за рентабилност. Дружеството е намалило значително приходите
си от продажби, но са се намалили и разходите. Като краен резултат „Хигия”
ЕООД успява да реализира положителен финансов резултат за 2017 година.
II. Анализ на ефективност
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Показателите за ефективност са количествени характеристики на
съотношението между приходите и разходите на предприятието
Коефициент
2016 година
2017
Изчисление
година
№
1.
Коефициент
на
1,00
1,004
Приходи
ефективност на разходите
Разходи
2.
Коефициент
на
0,997
0,996
Разходи
ефективност
на
Приходи
приходите
През 2017 година коефициентът на разходите и коефициентът на
приходите не са се променили в сравнение с предходната година. Дружеството
не е в особено стабилно финансово състояние и се справя трудно.
III. Анализ на ликвидност
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на
способността на предприятието да изплаща краткосрочните си задължения с
наличните краткотрайни активи.Показателите за ликвидност са:
3.1. Коефициент на обща ликвидност;
3.2. Коефициент на бърза ликвидност;
3.3. Коефициент на абсолютна ликвидност.
№

Коефициент

Изчисление

1.

Коефициент
на
обща ликвидност

2.

Коефициент
на
Краткосрочни
бърза ликвидност
вземания
+парични
средства
Краткотрайни
задължения
Коефициент
на
Краткосрочни
незабавна
инвестиции
ликвидност
+ Парични средства
Текущи задължения
Коефициент
на
Парични средства
абсолютна
Текущи задължения
ликвидност

3.

4.

Краткотрайни активи
Краткосрочни
задължения

2016
година
2,4375

2017
година
2,4687

1,5313

1,4687

1,156

1,0625

1,156

1,0625

От направените изчисления на коефициентите е видно, че дружеството е
запазило показателите си.
IV. Анализ на финансова автономност
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Показателите
за
финансова
автономност
са
количествени
характеристики на степента на финансова независимост на предприятието от
кредитора.
Тези показатели са:
4.1. Коефициент на финансова автономност;
4.2. Коефициент на задлъжнялост.
№

Коефициенти

Изчисления

1.

Коефициент
на
финансова автономност
2.
Коефициент
на
задлъжнялост

Собствен капитал
Пасиви
Пасиви
Собствен капитал

2016
година
0,9070

2017
година
0,9072

1,103

1,102

От двата показателя е видно, че дружеството трудно успява да посреща
задълженията си.
V. Анализ на обращаемостта на краткотрайните активи
Тези показатели са количествени характеристики на ефективността от
използване на краткотрайните материални активи.
Средната наличност на КМА за 2017г. е 28 297 хил. лв.
№

Коефициенти

1.

Времетраене на
един оборот в дни

2.

Брой
оборотите

3.

Заетостта
КМА

на

Изчисление

пр.

ср. нал. КМА х 360
нетен р-р на прих. от

Нетен размер на пр.
ср. Наличност на
КМА
на
ср. Наличност на
КМА
нетен
р-р
на
приходите

2016
година
32,604

2017
година
37,043

11,143

9,718

0,0897

0,1028

През 2017 година са се намалили материалите в склада. Няма натрупване
на ненужните краткотрайни активи. Всички те се използват ефективно по
предназначение.
VI. Анализ на вземанията и задълженията
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Тези показатели са количествени характеристики на продължителността
на уреждане на разчетите на дружеството. За целта на този анализ се използват
следните показатели:
 Средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна
стойност съкратено СНВ - 3 142 хил. лв.
 Средната наличност на задълженията към доставчици съкратено
СНЗ-2 150 лв.
 Сумата на доставките съкратено СД - 35 927 хил. лв.
 Нетен размер на приходите от продажби съкратено П - 275 хил. лв.
№

Коефициенти

Изчисления

1.

Период на събиране на
вземанията от клиенти
2.
Период на погасяване на
задълженията
към
доставчици

СНВх360
П
СНЗх360
СД

2016
година
4,434

2017
година
4,113

21,663

21,544

От направените изчисления е видно, че за 2017г. събираемостта от
фирми се е увеличила. Друг особено важен фактор е, значително се намалил
периодът на погасяване на задълженията. Дружеството няма дългосрочни
задължения.
VII. Анализ на обращаемостта на краткотрайните активи
Тези показатели са количествени характеристики на ефективността от
използване на краткотрайните материални активи. Средната наличност на КМА
за
2017 г. е 28 297 хил. лв.
№

Коефициенти

1.

Времетраене на
един оборот в дни

2.

Брой
оборотите

Изчисление

на

пр.

Ср. нал. КМА х 360
Нетен р-р на прих. от

2016
година
32,604

2017
година
37,043

11,143
9,718
Нетния размер на пр.
Ср. Наличност на
КМА
3.
Заетостта
на
Ср. Наличност на
0,0897
0,1028
КМА
КМА
нетния
р-р
на
приходите
През 2017 година са се намалили материалите в склада. Няма натрупване
на ненужните краткотрайни активи. Всички те се използват ефективно по
предназначение.
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VIII. Анализ на финансовия резултат за 2017 година спрямо 2016 година.
2016 година
931 лева

Счетоводна печалба

2017 година
812 лева

Отчетната 2017 година „Хигия” ЕООД приключва с положителен
финансов резултат – печалба в размер на 812 лева.
През 2017 година трима от работниците са били с трайна
неработоспособност, което е намалило ФРЗ. Възможностите за намаляване на
разходите чрез намаляване на персонала са изчерпани. Максимално са
ограничени всички административни разходи, необходими за дейността.
Дружеството е запазило някои социални придобивки за работниците и
служителите като колективна застраховка „Живот”, осигуряване на лекар един
път седмично за медицински прегледи и консултации.
През 2017 година дружеството не е ползвало кредити и изцяло е
работило със собствени средства, с изключение на предоставените от община
Кюстендил 5 500 лева, необходими за изпълнение на проект „Обучение и заетост
на младите хора”. Проектът приключва на 30.06.2018 година и последните
плащания ще бъдат извършени на 09.05.2018 година, след което сумата ще бъде
възстановена на община Кюстендил.
През отчетната година структурни промени не са правени. Счетоводните
амортизации не превишават данъчно признатите, което не дава отражение
върху финансовия резултат. Преведени са всички задължения към бюджета.
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. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т.
3 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с
общинско участие, 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. Приема годишния отчет за приходите и разходите и баланса на
„Хигия” ЕООД гр. Кюстендил за 2017 година и освобождава управителя от
отговорност.
2. Реализираната печалба за 2017 година в размер на 812 лева да бъде
прехвърлена в непокрита загуба от предходни години.

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
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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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-102/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 765
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи на
Община Кюстендил за 2018 г. в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на
улична мрежа.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-89/17.04.2018 г., с която докладва, че тежките атмосферни условия през
зимата на 2017 г. влошиха съществено състоянието на уличната мрежа в
населените места от общината. В част от най-засегнатите участъци бяха
направени текущи ремонти със средства от трансформирана целева субсидия от
2017 г., които, с оглед на обема на необходимите ремонти, бяха крайно
недостатъчни за трайно подобряване състоянието на уличната мрежа в цялата
община. От друга страна, компрометирането на асфалтовите настилки (които
след зимния сезон отново се нуждаят от текущи ремонти) създава предпоставки
за възникване на ПТП. От средата на м.март до момента е направен детайлен
анализ на състоянието на уличната мрежа и необходимостта от извършване на
неотложни текущи ремонти по всички засегнати улици на територията на
цялата община. За. В резултат на анализа е установено, че за възстановяването на
всички компрометирани участъци от уличната мрежа са необходими повече от 5
милиона лева, които средства не са по възможностите на общинския бюджет.
Затова е изготвен списък с улиците, чийто ремонти са най-наложителни и са
подбрани тези, чието състояние повишава риска от ПТП.
Съгласно чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г. след 30 април 2018 г. министърът на
финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата субсидия за
капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ в целеви трансфер за финансиране
разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършат в
рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет,
по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския
съвет.
Размера на целевата субсидия за капиталови разходи на община
Кюстендил за 2018 г. е 1 712 800 лв., а предложените (съгласно Приложението) за
изваждане от списъка с капиталови разходи обекти са на обща стойност 856 400
лв., което представлява 50 %.
Съгласно указания на Министъра на финансите, обектите от списъка с
капиталови разходи, които се предлага да отпаднат от него и за тях да се и за
сметка, на които ще се финансират улиците подлежащи на неотложни текущи
ремонти с посочени стойности, са описани в Справка (т.нар.Приложение №15),
приложена към настоящата докладна.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 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, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда 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 за компенсирано намаление на капиталовите
разходи от целевата субсидия за 2018 г. със средства в размер на 856 400 лв. и
увеличение на текущите разходи по стойности и обекти, съгласно Справка Приложение № 15.
2. Дава съгласие кмета на Община Кюстендил да направи
предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата
по т. 1.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-89/17.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 766
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово плащане
по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил –
гарант за устойчив модел за деинституционализация”, финансиран с Договор №
BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-101/18.04.2018 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за финансиране и
изпълнение проект № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 „Подобряване на социалната
инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за
деинституционализация” и подготовката на искане за авансово плащане в
размер на 180 250,00 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 515 000,00 лв. – 100 % безвъзмездна финансова
помощ.
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, с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните финанси,
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
180 250,00 лв., представляващо 35 % от общата стойност на проекта с поемател
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Договарящ
орган по Договор № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова
помощ по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община
Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация” 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проект BG16RFOP0015.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на
социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив
модел за деинституционализация” 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-101/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 767
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил
за 2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-90/17.04.2018 г., с която докладва, че причина за предложените
компенсирани промени е възникналата необходимост от добавяне на нов обект
„Изграждане на паркинг покрай ул. „Цар Освободител“ от о.т. 815 до о.т. 782
между кв. 345 и кв. 340 по плана за регулация на гр. Кюстендил“ в поименния
списък за капиталови разходи по бюджета на Община Кюстендил за 2018 г., с
източник на финансиране собствени приходи.
Средствата за горепосочения обект са на обща стойност 14 400
(четиринадесет хиляди и четиристотин) лева. Част от средствата са осигурени от
дарения в размер на 400 четиристотин) лева и остатъка от 14 000 (четиринадесет
хиляди) лева предлагам да бъдат осигурени за сметка на намалението на
средствата по параграф § 10-20 „Разходи за външни услуги“, дейност 122
„Общинска администрация“.
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 2018 г. както следва:
1. Намалява размера на средствата по параграф § 10-20 „Разходи за
външни услуги“, дейност 122 „Общинска администрация“ с 14 000 лв.
2. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по бюджета на
Община Кюстендил за 2018г. с 14 400 лв.
3. Добавя в поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4)
с источник на финансиране от собствени средства следният обект:
Обект
„Изграждане
на
паркинг
покрай
ул.
„Цар
Освободител“ от о.т. 815 до о.т. 782 между кв. 345 и кв. 340
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Било

Става

0

14 400

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
по плана за регулация на гр. Кюстендил“

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-90/17.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 768
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Промяна в Решение на Общински съвет – Кюстендил №
581/28.09.2017 г. за 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 №
61-00-91/17.04.2018 г., с която докладва, че с Решение на Общински съвет –
Кюстендил №581/28.09.2017 г. на НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил е одобрил
средства за извършване на неотложен текущ ремонт на покрива на общинската
сграда, в която читалището осъществява дейността си. Ремонта е извършен
качествено и без забележки. Фирмата изпълнител е издала фактура от 08.12.2017
г. на стойност 24 059 лв., но тя е предоставена твърде късно в края на
финансовата 2017 г. и по тази причина не е извършено плащането, по
горецитираното Решение за бюджетната 2017 г.
В тази връзка е постъпила докладна записка с входящ номер 76-0076/05.04.2018 г. от Иван Андонов – председател на НЧ „Братство 1869“ гр.
Кюстендил, относно необходимостта от промяна на Решение № 581 от 28.09.2017
г., и средствата да бъдат осигурени за сметка на общинския бюджет за 2018 г., с
което да се даде възможност за разплащане на вече извършения ремонт.
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, 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. От бюджета на община Кюстендил за 2018 г. да бъдат отпуснати
24 059 лв. за разплащане на направени разходи за спешен текущ ремонт на
покрива на НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил.
2. Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община
Кюстендил за 2018 г. както следва:
2.1. Намалява размера на средствата по §42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на общинския съвет“, дейност 122 „Общинска администрация“ с
24 059 лв.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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2.2. Увеличава размера на средствата по §45-00 „Субсидии и др. текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-91/17.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 769
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
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 № 93-0086/19.04.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-1537/13.04.2018 г. от Румен Йорданов Златков с
адрес: ул. „Васил Априлов” № 8, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил относно
финансова невъзможност за продължаване на възстановителния процес след
оперативна интервенция на тазобедрените стави.
2. Заявление с вх. № 94-00-1586/18.04.2018 г. от Нели Димитрова Стоянова с
адрес: с. Богослов, общ. Кюстендил, относно финансова невъзможност за
заплащане на стоматологично лечение на синът й Николай Георгиев.
3. Заявление с вх. № 94-00-1340/28.03.2018 г. от Снежана Петрова Мацина с
адрес: ж.к. „Запад” бл. 61, вх. Б, ет. 4, ап. 32, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил,
относно финансова невъзможност за погасяване на натрупани задължения.
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. Румен Йорданов Златков на 56 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
2. Николай Николаев Георгиев на 26 години в размер на 1000 /хиляда/
лв., след предоставяне на финансови документи;
3 .Снежана Петрова Мацина на 69 години в размер на 200 /двеста/ лв.;
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2018 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/19.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 770
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Финансово подпомагане за обучението на студентката Пламена
Мариова Димитрова.
Мотиви: Председателят на ПК по образование, култура ш духовно
развитие към ОбС – Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 93-00579/23.04.2018 г., с която докладва, че Пламена Мариова Димитрова е родена и
завършва средното си образование в град Кюстендил. Тя участва активно във
всички изложби на кюстендилската школа по изобразителни изкуства „Новите
майстори“, проектите „Майстора на един декар“ и „Стълбище – дъждовник“.
Доброволец е към Дом за възрастни хора с увреждания „Ильо Войвода“, а през
2014 г. реализира и самостоятелна изложба във фоайето на Общински
драматичен театър – Кюстендил. В момента тя е студент трети курс в НХА
„Николай Павлович“ гр. София в специалност „Живопис“.
През 2017г. Пламена спечелва конкурс за петмесечно обучение по
живопис в престижното училище „Екол де Боз Арт“ в Париж, по проект за
размяна на студенти в Европейския съюз-„Еразъм плюс“. Периодът на обучение
е от януари до май 2018 г. За този период проектът осигурява разходите за
квартира и таксата за обучение. Режийните разходи и разходите за материали за
рисуване са за сметка на обучаващият се.
Талантът на Пламена не остава незабелязан и от преподавателите в
парижкото училище, затова и предлагат да удължи обучението си с още два
месеца, без да заплаща такса за него. За съжаление останалите необходими
разходи (квартира, режийни и разходи за материали) са непосилни за
семейството и и без финансова помощ Пламена не би могла да остане в Париж
още два месеца.
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 на 1000 /хиляда/ лева на Пламена Мариова
Димитрова за подпомагане на обучението и в училище „Екол де Боз Арт“ в
Париж.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2018 г. по параграф 4214 I
„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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 93-00-579/23.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 771
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Приемане на решение за предприемане подготвителни действия за
разпореждане по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на
недвижими имоти-частна общинска собственост, представляващ баня за обществено
обслужване.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-98/18.04.2018 г., с която докладва, че с акт за частна общинска собственост №
1355/29.01.2008г. е актуван недвижим имот, представляващ сграда за битови
услуги с идентификатор 41112.502.686.1-баня за обществено обслужване, със
застроена площ 224.96 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, въведена в
експлоатация с удостоверение №1/11.01.2008г., находяща се в гр.Кюстендил,
ж.к.“Изток“, ул.“Г.С.Раковски“, изградена в поземлен имот с идентификатор
41112.502.686 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-1410-278/09.07.2013г. на началник на СГКК-Кюстендил, с площ на поземления
имот 3894 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор:
41112.502.364; 41112.502.365; номер по предходен план: кв.1в, парцел III. Имотът е
със стопанско предназначение и не е включен в имуществото на общинско
търговско дружество.
Приоритет на Община Кюстендил е ефективното използване на
публичния ресурс и стимулирането на предприемачеството в регион с цел
създаването на по-добри условия за инвестиции, в резултат на което да бъде
постигнат икономически растеж в целия регион. В контекста на изтъкнатото се
оказва необходимо да бъдат предприети действия за разпореждането с
гореописаната
сграда
по
реда
на
Закона
за
приватизация
и
следприватизационен контрол, Наредбата за търговете и конкурсите и
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство. Компетентността за приемане на такова
решение за извършване на разпореждането по този ред е на Общински съвет –
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. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т.2 и ал. 8, чл. 4, ал. 4 и чл. 26,
ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.
4, чл. 1 и ал. 4, чл. 5, ал. 2, т. 5 и ал. 5, чл. 11 и чл. 12 във връзка с § 1, т. 1 от
Допълнителната разпоредба на Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката на приватизация или следприватизиционния
контрол, включително и процесуално представителство, чл. 5, ал. 2, във връзка с
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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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:
I.

ДА БЪДЕ проведена процедура чрез пряко договаряне за възлагане
изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка
на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ сграда за
битови услуги с идентификатор 41112.502.686.1-баня за обществено
обслужване, със застроена площ 224.96 кв.м., на един етаж, масивна
конструкция, въведена в експлоатация с удостоверение №1/11.01.2008г.,
находяща се в гр.Кюстендил, ж.к.“Изток“, ул.“Г.С.Раковски“, изградена в
поземлен имот с идентификатор 41112.502.686 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на
ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-10-278/09.07.2013г. на
началник на СГКК-Кюстендил, с площ на поземления имот 3894 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор:
41112.502.364; 41112.502.365; номер по предходен план: кв.1в, парцел III, по
реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство с цел приватизацията им по
реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

II.

ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кюстендил провеждането на процедурата
чрез пряко договаряне за възлагане извършването на посочените
подготвителни действия по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния
контрол,
включително
процесуално
представителство и подготовка на докладна за приемане на решение за
продажба на описания имот по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.

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 – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-98/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 772
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Разпореждане с имот частна общинска
ликвидиране на съсобственост. /с. Коняво, общ. Кюстендил/

собственост,

чрез

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-84/10.04.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила молба
с вх. № ОС33/05.02.2018 г. от Пано Николаев Станев, с адрес: гр.София,
ул.„Шипченски проход” № 59, вх.А, ет.2, ап.5 с която молителят е поискал да
ликвидира съсобствеността с Община Кюстендил, чрез закупуване на 353/2206
идеални части от земеделски имот № 017004, местността „Барата” по КВС на
с.Коняво, общ.Кюстендил, целия с площ 2206 кв.метра(две хиляди двеста и шест
квадратни метра), при граници и съседи на имота: Имоти № 000235, №017003, №
017006, № 017005, съгласно скица № К00213/16.02.2018 г., издадена от ОСЗКюстендил.
От Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 63, том ІІ, рег.№ 2713,
дело № 162 от 22.07.2016 год., вписан в службата по вписванията гр.Кюстендил с
Вх.рег.№ 2968/22.07.2016 год., том 10, дело № 1544/2016 год. е видно, че
1853/2206 идеални части от имота е собственост на Пано Николаев Станев.
За имота, собственост на Община Кюстендил е съставен АЧОС №
4811/07.03.2018 год.
В изпълнение разпореждането на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, лицензираният
оценител е изготвил пазарна оценка за имота - общинска собственост в размер
на 415,00 (четиристотин и петнадесет) лева, без ДДС, а данъчната оценка е в
размер на 12.97 (дванадесет лева и деветдесет и седем стотинки) лева.
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. 36, ал. 3 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2,
ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и 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
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ 353/2206 идеални
части от земеделски имот № 017004, местността „Барата” по КВС на с.Коняво,
общ.Кюстендил, целия с площ 2206 кв.метра(две хиляди двеста и шест
квадратни метра), при граници и съседи на имота: Имоти № 000235, №017003,
№ 017006, № 017005, съгласно скица № К00213/16.02.2018 г., издадена от ОСЗКюстендил, в размер на 415,00 (четиристотин и петнадесет)лева, без ДДС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
2. Дава съгласие да бъде ликвидирана съсобствеността чрез продажба
между Община Кюстендил и Пано Николаев Станев, като същия закупи
353/2206 идеални части от земеделски имот № 017004, местността „Барата” по
КВС на с.Коняво, общ.Кюстендил, целия с площ 2206 кв.метра(две хиляди
двеста и шест квадратни метра), при граници и съседи на имота: Имоти №
000235, №017003, № 017006, № 017005, съгласно скица № К00213/16.02.2018 г.,
издадена от ОСЗ-Кюстендил,
за сумата от 415,00 (четиристотин и
петнадесет)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 2018 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.
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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-84/10.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 773
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, който се
придава към УПИ VІІІ - 56, в кв. 9 по плана на с. Ябълково, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-86/10.04.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
заявление с вх. № ОС42/14.02.2018 г. от Албена Димитрова Петрова, жител на
с.Пиперков Чифлик, общ.Кюстендил, ул.”Димитър Каляшки” № 20, с което е
заявила, че иска да закупи поземлен имот частна общинска собственост с площ
15.00 кв.м., актуван с АЧОС № 4812/12.03.2018 год., от улица с о.т. 6-7, които се
придават към УПИ VІІІ – 120, кв. 9, по плана на с.Ябълково, общ.Кюстендил,
целия с площ 898.00 кв.м., при граници и съседи на имота: от север ПИ – 56; от
изток УПИ VІІ – 55 и улица с о.т. 6-7, съгласно скица № 78/08.02.2018 год.,
издадена от Община Кюстендил.
Съгласно нотариален акт № 123, том І, дело № 100/2012 год. на КРС и скица
№ 78/08.02.2018 год., е видно, че заявителя е собственик на УПИ VІІІ – 56, кв.9 по
плана на с. Ябълково, общ. Кюстендил.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният
оценител е изготвил пазарна оценка за имота, общинска собственост в размер на
100,00 лв. (сто лева) без ДДС.
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. 36, ал. 3 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 2,
ал. 3 и ал. 4, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и 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
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ: имот частна
общинска собственост с площ 15.00 кв.м., които се придават към УПИ VІІІ –
56, кв.9, целия с площ 898.00 кв.м., плана на с.Ябълково, общ.Кюстендил, в
размер на 100,00 лв. (сто лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Албена Димитрова Петрова, да закупи
описания в точка първа поземлен имот, за сумата от 100,00 лв. (сто лева) без
ДДС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.
4.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма
разпореждане с общинска собственост за 2018 год., с описания в т.1 имот.

за

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-86/10.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 774
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване
върху имот, частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската
собственост и утвърждаване пазарната цена на правото на пристрояване за ПИ
41112.500.75, ж.к. „Бузлуджа”, гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-85/10.04.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпила молба с вх. № 9400-744/21.02.2018 г. от Васил Асенов Василев и Миглена Йорданова Василева, с
адрес: гр.Кюстендил, ул.”Ракла” № 3, ап.12, е необходимо съгласието на
Общинския съвет да бъде проведена процедура по отстъпване право на
пристрояване на „пристройка към търговски център”, със застроена площ от
98,20 кв.м. към съществуваща сграда, която е изградена в поземлен имот с
идентификатор № 41112.500.75 по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД -18- 96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, частна общинска собственост, с адрес
на имота: гр.Кюстендил, ж.к.”Бузлуджа”, трайно предназначението на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект;
стар идентификатор: няма; номер по преходен план: квартал 2, парцел ХІІ,
целият с площ 23284,00 кв.м. Имотът е актуван с АЧОС № 2823/20.12.2012 год.
Самостоятелният обект с идентификатор № 41112.500.75.5, находящ се в
гр. Кюстендил, ж.к.”Бузлуджа”, е собственост на Васил Асенов Василев и
Миглена Йорданова Василева, съгласно нотариален акт № 93, том І, дело №
85/2007 год. Върху имота е учредено право на строеж върху общинска земя и е
сключен договор № 407/28.08.2003 год., както и допълнително споразумение №
1/02.06.2004 год. към същия.
За изграждането на пристройка към търговски център е изготвен и
съгласуван от гл.архитект на Община Кюстендил в идейно отношение
архитектурен проект.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, бе възложено
изготвянето на пазарна оценка на оценител, отговарящ на изискванията на
Закона за независимите оценители, за учредяване право на пристрояване по
реда на Закона за общинската собственост.
Пазарната оценка на правото на пристрояване е определена по метод на
сравнителната стойност за право на строеж е 9183,00 лв. Крайната оценка, която
оценителя предлага и която е получена като претеглена величина от
използвания метод за учредяване правото на строеж е: 9200,00 лв.
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. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 54,
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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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 учредено право на пристрояване за изграждане
на „пристройка - към търговски център”, със застроена площ от 98,20 кв.м.,
към съществуваща сграда с идентификатор № 41112.500.75.5, находяща се в
гр.Кюстендил, ж.к.”Бузлуджа”, изградена върху поземлен имот с
идентификатор № 41112.500.75 – частна общинска собственост, с адрес:
гр.Кюстендил, кв.”Бузлуджа”, актуван с АЧОС № 2823/20.12.2012 год.,
съгласно изготвения и съгласуван идеен архитектурен проект.
2. Утвърждава пазарната оценка на право на пристрояване върху
98,20 кв.м. в размер на 9200,00 (девет хиляди и двеста) лева, без вкл.ДДС.
3. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и
сключи договор.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-85/10.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 775
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот
находящ се в местността ”Долбин”, землище на с.Лозно – частна общинска
собственост, предвиден за продажба по реда на Закона за общинската собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-107/24.04.2018 г., с която докладва, че с акт за частна общинска собственост №
4816/14.04.2018 год. е актуван недвижим имот, представляващ:
1. Поземлен имот с идентификатор 44183.35.131 по кадастрална карта
на с. Лозно, oбщ.Кюстендил с площ 82541.00 /осемдесет и двe хиляди петстотин
четиридесет и един / кв.м.
Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За складова база. Стар
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000131, при граници и съседи
на имота: Съгласно скица № 15-188439-27.03.2018 г., издадена от Служба по
геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот:
с.Лозно, местност „Долбин”, общ.Кюстендил.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим
имот, е възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител, с цел
– продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителският доклад за имота е изготвен, като са използвани два
метода за оценка, а именно:
Метод на пазарните сравнения
Метод на данъчните цени
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена величина
между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 44183.35.131 по кадастрална карта
на с. Лозно, oбщ.Кюстендил с площ 82541.00 /осемдесет и двe хиляди петстотин
четиридесет и един / кв.м.
Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За складова база. Стар
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000131, при граници и съседи
на имота: Съгласно скица № 15-188439-27.03.2018 г., издадена от Служба по
геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот:
с.Лозно, местност „Долбин”, общ.Кюстендил - 163700.00 лева.
Съгласно чл. 46, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество са дадени положителни
становища от Дирекция”ФСДБ”, Дирекция”Правни дейности” и Главния
архитект на 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, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество 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. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и
утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АОС № 4816/14.04.2018 год. както
следва:
1. 1. Поземлен имот с идентификатор 44183.35.131 по кадастрална
карта на с. Лозно, oбщ.Кюстендил с площ 82541.00 /осемдесет и двe хиляди
петстотин четиридесет и един / кв.м.
Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За складова база.
Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000131, при граници и
съседи на имота: Съгласно скица № 15-188439-27.03.2018 г., издадена от Служба
по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил. Адрес на поземления
имот: с.Лозно, местност „Долбин”, общ.Кюстендил- данъчна оценка 162704.80
лева, пазарна оценка 163700.00 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.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-107/24.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 776
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
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. на ОбС - гр. Кюстендил. /гр. Кюстендил, ул. „Иларион
Макариополски” № 1, вх. А, ет. 3, ап. 18 и ж.к. „Румена Войвода” бл. 8, ет. 6, ап. 24/
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-94/18.04.2018 г., с която докладва, че със Заповед №РД-00-277/22.03.2018 г. на
Кмета на Община Кюстендил, е назначена Комисия, която да разгледа подадени
заявления на граждани за настаняване в резервни общински жилища, както
следва:
1.
Заявление с вх. № 94-00-1096/14.03.2018 г. по описа на Община
Кюстендил, зa преценка на социалното положение на Севгюл Рамаданова
Хашимова и нейното семейство.
Комисията е направила оглед на обитаваното от г-жа Хашимова и
семейството ѝ жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна” №70,
състоящо се от една стая. Семейството на г-жа Хашимова е тричленно. Тя е
самотна майка на две деца. Заплаща наем в размер на 70.00 лв. /седемдесет лв./
за стаята, която обитават. Ползват обща кухня, баня и тоалетна с друго
семейство, наематели на същия адрес. За периода от 01.03.2017 г. до 28.02.2018 г.
Севгюл Хашимова е получила обезщетение за отглеждане на дете до две
годишна възраст в размер 3906.89 лв. /три хиляди деветстотин и шест лв. и
осемдесет и девет ст./, видно от удостоверение с изх. № 009-00057264/30.03.2018 г.
на Териториално поделение на НОИ – Кюстендил.
От гореизложеното е видно, че при Севгюл Рамаданова Хашимова и
семейството ѝ са налице 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 № 1/28.03.2018 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 Севгюл Рамаданова Хашимова и семейството ѝ да
бъдат настанени в общинско жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ул.
„Иларион Макариополски” №1, вх.А, ет.3, ап.18 за срок от две години, след като
същото бъде извадено от списъка „Жилища за отдаване под наем” и бъде
включено в списъка „Резервни жилища”.
2.
Заявление с вх. № 94-00-403/29.01.2018 г. по описа на Община
Кюстендил зa преценка на здравословното и социално положение на Любов
Андреевна Бойкова. Г-жа Бойкова е настанена в общинското жилище, находящо
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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се в гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода” бл.8, ет. 6, ап.24, състоящо се от една
стая и кухня, поради факта, че къщата, в която е живяла е изгоряла. Съпругът и
сина на г-жа Бойкова са починали. Няма други роднини. Любов Бойкова има
ТЕЛК решение с 94% степен на увреждане без чужда помощ с водеща диагноза
„Застойна сърдечна недостатъчност”, видно от Експертно решение № 2274 от
зас. № 188 от 03.11.2016 г.
Г-жа Бойкова е пенсионер, като за периода от м. 01.2017 г. до м.12.2017 г. е
получила доход в размер на 3522.14 лв. /три хиляди петстотин двадесет и два лв.
и четиринадесет ст. /, видно от удостоверение с изх. № 3042-09-91 от 29.01.2018 г.
на Териториално поделение на НОИ – Кюстендил.
От гореизложеното е видно, че при Любов Андреевна Бойкова 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
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища да бъде настанена в резервно
общинско жилище за срок от 2 /две/ години.
С Протокол № 1/28.03.2018 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 Любов Андреевна Бойкова да бъде настанена в
общинско жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода” бл. 8,
ет. 6, ап. 24 за срок от две години, след като същото бъде извадено от списъка
„Жилища за отдаване под наем” и 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. 41, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 3, ал. 2 от НУРУЖНННПОЖ, във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ и Протокол
№1/28.03.2018 г. на Комисия по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ 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:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилищата,
находящи се в
1. гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” №1, вх.А, ет.3, ап.18
2. гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода” бл.8, ет.6, ап.24
и ги 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-94/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 777
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
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. на ОбС - гр. Кюстендил. /гр. Кюстендил, ул. „Цар
Освободител” № 261, ет. 5, ап. 43 и ул. „Г. С. Раковски” № 22, бл. 4, ет. 12, ап. 56/
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-95/18.04.2018 г., с която докладва, че с Протокол № 1/28.03.2018 г. Комисия,
назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община
Кюстендил, е взела следните решения:
1. Златка Христова Белчинова да бъде настанена в общинско жилище,
находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 261, ет. 5, ап. 43, след
като същото бъде извадено от списъка „Резервни жилища” и бъде включено в
списъка „Жилища за отдаване под наем”, поради идването на реда ѝ в
Картотеката на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2018 г.
Златка Белчинова към настоящия момент е настанена в горепосоченото
жилище със Заповед № РД-00-1050/14.11.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил,
поради социални проблеми и има сключен Договор № Д-00-773/21.11.2016 г. за
отдаване под наем на общински жилищен имот за срок от две години.
2. Светослав Василев Шулев да бъде настанен в общинско жилище,
находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски” № 22, бл. 4, ет. 12, ап. 56, след
като същото бъде извадено от списъка „Резервни жилища” и бъде включено в
списъка „Жилища за отдаване под наем”, поради идването на реда му в
Картотеката на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2018 г.
Светослав Шулев към настоящия момент е настанен горепосоченото жилище
със Заповед № РД-00-807/05.09.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, поради
здравословни и социални проблеми и има сключен Договор № Д-00492/07.09.2017 г. за отдаване под наем на общински жилищен имот за срок от две
години.
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. 41, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 3, ал. 2 от НУРУЖНННПОЖ и Протокол № 1/28.03.2018 г. на
Комисия, назначена със Заповед № РД-00-297/28.03.2017 г. на Кмета на Община
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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Резервни жилища” жилищата, находящи се в
1. гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №261, ет.5, ап.43
2. гр. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски” №22, бл.4, ет.12, ап.56
и ги включва в списъка „Жилища за отдаване под 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.
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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-95/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 778
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Поправка на фактическа грешка в Решение № 740 прието на заседание
на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.03.2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-105/18.04.2018 г., с която докладва, че на заседание проведено на 29.03.2018 г.
на Общински съвет – Кюстендил е прието Решение № 740 за съвместно
кандидатстване
на
Община
Кюстендил
и
Община
Лебане
с
проектопредложение „Зелени трансгранични населени места за по-добро
обучение“ в рамките на втора Покана за набиране на проектни предложения.
В Решението е допусната техническа грешка в номера на Акт за публична
– общинска собственост подробно описващ имот, който да бъде включен в
проектното предложение.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 74 във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален
кодекс, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в точка втора и трета на
Решение на Общински съвет – Кюстендил № 740 от 29.03.2018 г. думите „в Акт
№ 255/ 21.05.1998 г.“ да се променят на „в Акт № 2221/ 10.05.2011 г.“. След
поправката Решението да се чете, както следва:
„2. При разработване на проектното предложение по т. 1 да бъде
включен имот, подробно описан в Акт № 2221/ 10.05.2011 г. за публична –
общинска собственост, за извършване на предвидените дейности по
проекта.“
„3. Дава съгласие имотът, представляващ училищна сграда, находяща
се в урегулиран поземлен имот V- 253 в кв. 15 по плана на с. Слокощица, общ.
Кюстендил, подробно описан в Акт № 2221/ 10.05.2011 г. за публична –
общинска собственост, да бъде ползван безвъзмездно за целите на проекта,
както и най – малко 5 години след приключване на проектните дейности.“

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-105/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 779
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Сключване на Договор с Агенцията по заетостта за проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-97/18.04.2018 г., с която докладва, че Община Кюстендил е подала Заявка с
Изх. №34/08.03.2018 г. до Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил за проект
„Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
След получена информация, че Заявката е одобрена ще бъде осигурена
заетост на 84 (осемдесет и четири) лица определени след направен подбор от
насочените от Дирекция „Бюро по труда“ лица отговарящи на следните
критерии: основно или по-ниско образование и продължително безработни с
регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ от 12 (дванайсет) и повече месеца . За
период от 1 (една) година лицата ще бъдат назначени на длъжност
„Градинар“и„Работник поддръжка“,те ще поддържат, косят тревата, окопават и
оформят зелените площи и цветните алеи на територията на града и Лесопарк
„Хисарлъка“, ще поддържат и почистват обществените сгради на територията
на Община Кюстендил.
Проекта е на стойност около 680 000,00 лeва.
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, с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните финанси, чл.
5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да подпише Договор с
Агенцията по заетостта по проект „Работа“
по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
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 „Работа“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-97/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 780
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Съвместно кандидатстване на Градски музей - Крива паланка, Р.
Македония – водещ партньор и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”
Кюстендил – проектен партньор с проектно предложение „Повишаване на
трансграничната туристическа оферта чрез модернизиране на два съседни
исторически музея”, в рамките на Втора Покана за набиране на проектни предложения
по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-99/18.04.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното
кандидатстване на Градски музей Крива паланка, Р. Македония – водещ
партньор и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – проектен
партньор с проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, е необходимо решение на
Общински съвет Кюстендил за съгласие за съвместно разработване и изпълнение
на проект „Повишаване на трансграничната туристическа оферта чрез
модернизиране на два съседни исторически музея”, както и съгласие, че
закупените и изработени активи по проекта ще се предоставят за безплатно
ползване за целите на проекта за не по-малко от пет /5/ години след
приключване на проекта.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и съгласно изискванията за съвместно
кандидатстване на Градски музей Крива паланка, Р. Македония – водещ
партньор и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – проектен
партньор с проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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 за съвместно разработване и изпълнение на проект
”Повишаване на трансграничната туристическа оферта чрез модернизиране
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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на два съседни исторически музея” с водещ партньор Градски музей - Крива
паланка, Р Македония и проектен партньор Регионален исторически музей
„Акад. Йордан Иванов” Кюстендил. по Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, Приоритетна ос – 2.
Туризъм, Специфична цел – 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на
туристическото предложение на региона.
2. Дава съгласие закупените и изработени активи да се предоставят за
безвъзмездно ползване за целите на проекта, както и за период не по-малък
от пет /5/ години след приключването му.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 61-00-99/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 781
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Съвместно кандидатстване на Регионален исторически музей „Акад.
Йордан Иванов” Кюстендил – водещ партньор и Градски музей - Крива паланка, Р.
Македония – трансграничен проектен партньор с проект „Културното и природно
наследство – мост между поколенията”, в рамките на Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-100/18.04.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното
кандидатстване на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” –
водещ партньор и Градски музей Крива паланка, Р. Македония – проектен
партньор с проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, е необходимо решение на
Общински съвет Кюстендил за съгласие за съвместно разработване и изпълнение
на проект „Културното и природно наследство – мост между поколенията”,
както и съгласие, че закупените и изработени активи по проекта ще се
предоставят за безплатно ползване за целите на проекта за не по-малко от пет
/5/ години след приключване на проекта.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и съгласно изискванията за съвместно
кандидатстване на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” –
водещ партньор и Градски музей Крива паланка, Р. Македония – проектен
партньор с проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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 за съвместно разработване и изпълнение на проект ”
Културното и природно наследство – мост между поколенията” с водещ
партньор Регионален исторически музей „ Акад. Йордан Иванов” Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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и проектен партньор Градски музей - -Крива паланка, Р Македония. по
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата InterregИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020,
Приоритетна ос – 2. Туризъм, Специфична цел – 2.3. Насърчаване на
сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
2. Дава съгласие закупените и изработени активи да се предоставят за
безвъзмездно ползване за целите на проекта, както и за период не по-малък
от пет /5/ години след приключването му.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 61-00-100/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
.
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РЕШЕНИЕ
№ 782
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Съвместно кандидатстване на Община Струмица, Р Македония водещ партньор и Община Кюстендил, Р България – проектен партньор с проектно
предложение „Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал
в Струмица и Кюстендил“ в рамките на Втора Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България
– Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна
помощ II на Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-103/18.04.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното
кандидатстване
на
Община
Струмица
и
Община
Кюстендил
с
проектопредложение „Опазване на духовните светилища - устойчив
туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“ в рамките на втора Покана
за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за
трансгранично
сътрудничество
България
–
Македония
2014-2020,
съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз, е необходимо съгласието на Общински съвет за съвместно
разработване и изпълнение на проекта и безвъзмездно право на ползване на
имотите за целите на проекта в рамките на най – малко пет /5/ години след
приключване на проектните дейности.
Основната цел на проектопредложение „Опазване на духовните
светилища - устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“ е
подобряване на транспортния и пешеходен достъп до Параклис „Успение
Богородично“, който е археологически паметник и свързването му с природна
забележителност „Скакавишки водопад“. Проектът се състои от три основни
подобекта:
1. Подобект 1: Рехабилитация на общински полски път с местоположение
имоти с № 000040 и № 000052 в землището на с. Раждавица, община
Кюстендил с обща дължина около 1 км. Предвижда се участъкът,
предмет на рехабилитация да бъде прочистен от храсти.
2. Подобект 2: Обособяване на места за отдих и почивка в обхвата на
имоти с № 000045 и № 000046 в землището на с. Раждавица, община
Кюстендил. Зоната за отдих ще включва: навес, маси с пейки, перголи,
открито огнище, както и информационни елементи, предоставящи
подробна информация за територията, природните дадености в
района и насоки за съществуващите пешеходни пътеки. Предвидено е
монтиране на химическа тоалетна.
3. Подобект 3: Прочистване и маркиране на съществуваща пешеходна
пътека, която свързва Параклис „Успение Богородично“ в землището
на с. Раждавица и природна забележителност „Скакавишки водопад“ в
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.
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землището на с. Полска Скакавица. Общата дължина на трасето е
около 5 км.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинска
собственост и чл.15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и съгласно изискванията на насоките за
кандидатстване
за
съвместно
разработване
и
изпълнение
на
проектопредложение „Опазване на духовните светилища - устойчив
туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“ от Община Струмица и
Община Кюстендил в рамките на Втора Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, във връзка с чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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 за съвместно разработване и изпълнение на
проектопредложение „Опазване на духовните светилища - устойчив
туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“ с водещ партньор –
Община Струмица и Община Кюстендил – проектен партньор по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България –
Македония 2014-2020, Приоритетна Ос 2: Туризъм, Специфична цел 2.1
Насърчаване на туристическия потенциал чрез инициативи за
сътрудничество и по-добро опазване и устойчиво използване на природното
и културно наследство.
2. Дава съгласие имоти с № 000040, № 000052, № 000045, № 000046 в
землище на с. Раждавица, община Кюстендил, както и съществуваща
пешеходна пътека, която свързва Параклис „Успение Богородично“ в
землището на с. Раждавица и природна забележителност „Скакавишки
водопад“ в землището на с. Полска Скакавица да бъдат ползвани
безвъзмездно за целите на проекта, както и най – малко 5 години след
приключване на проектните дейности.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 61-00-103/18.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
.
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РЕШЕНИЕ
№ 783
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Съвместно кандидатстване на Община Кюстендил, Р България водещ партньор и Община Куманово, Р Македония – проектен партньор с проектно
предложение в рамките на Втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-109/24.04.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното
кандидатстване на Община Кюстендил и Община Куманово с проектно
предложение в рамките на Втора Покана за набиране на проектни предложения
по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България –
Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна
помощ II на Европейския съюз, е необходимо съгласието на Общински съвет за
съвместно разработване и изпълнение на проекта.
Основната цел да повиши регионалния туристически потенциал с
развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона
туристически продукти и пакети с висока добавена стойност и увеличаване на
приноса на сектора към устойчивото регионално развитие. Трансграничният
регион Кюстендил – Куманово има добри възможности за развитие на
комплексен туристически продукт (интерактивна туристическа карта) по
екологично и икономически устойчив начин, основано върху продуктово и
пазарно разнообразие и по-пълно и по-равномерно използване на
туристическия потенциал, което е предпоставка за устойчив бизнес и устойчив
алтернативен туризъм.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост и съгласно изискванията на насоките за кандидатстване за съвместно
разработване и изпълнение на проектопредложение от Община Кюстендил и
Община Куманово в рамките на Втора Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, във връзка с чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
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1. Дава съгласие за съвместно разработване и изпълнение на
проектопредложение с водещ партньор – Община Кюстендил и Община
Куманово – проектен партньор по Програмата Interreg-ИПП за
трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020,
Приоритетна Ос 2: Туризъм, Специфична цел 2.1 Насърчаване на
туристическия потенциал чрез инициативи за сътрудничество и по-добро
опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство.
2. Дава съгласие придобития актива да се предоставя за безвъзмездно
ползване за целите на проекта за период не-малък от 5 години след
приключването.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 61-00-109/24.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
.
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РЕШЕНИЕ
№ 784
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Съвместно кандидатстване на Общински драматичен театър –
Кюстендил – водещ партньор и „Сдружение за културно и образователно развитие
„Кул младина“ гр. Щип – партньор, с проектно предложение в рамките на Втора
покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ – ИПП
трансгранична програма България – Македония 2014-2020, съфинансирана от
Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейският съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-110/24.04.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила
докладна записка с Изх. № 47/20-04.2018г. от Чавдар Тончев Ненов - Директор на
Общински драматичен театър – Кюстендил за съвместно разработване,
кандидатстване и изпълнение на проект във връзка с Втора Покана за набиране
на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична
програма България – Македония 2014-2020, по приоритетна ос 2: „Туризъм“,
специфична цел 2.3: „Насърчаване на сътрудничеството на регионално ниво в
сферата на устойчивият туризъм“ в партньорство със „Сдружение за културно и
образователно развитие „Кул младина“ гр. Щип, Република Македония. Името
на проекта е „Младежки гласове отвъд границите”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 15 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и съгласно изискванията за съвместно
кандидатстване за зъвместно разработване, кандидатстване и изпълнение на
проект във връзка с Втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България – Македония
2014-2020, по приоритетна ос 2: „Туризъм“, специфична цел 2.3: „Насърчаване
на сътрудничеството на регионално ниво в сферата на устойчивият туризъм“ в
партньорство със „Сдружение за културно и образователно развитие „Кул
младина“ гр. Щип, Република Македония., във връзка с чл. 5 ал.1, т. 8 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 за съвместно разработване и изпълнение на проект
„Младежки гласове отвъд границите”
с водещ партньор Общински
драматичен театър - Кюстендил и проектен партньор „Сдружение за
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културно и образователно развитие „Кул младина“ гр. Щип, Република
Македония, по Втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България – Македония
2014-2020, по приоритетна ос 2: „Туризъм“, специфична цел 2.3: „Насърчаване
на сътрудничеството на регионално ниво в сферата на устойчивият
туризъм“.
2. Дава съгласие закупените и придобити материални активи да се
предоставят за безвъзмездно ползване за целите на проекта, за период не помалък от пет /5/ години след приключването му.

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
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 27 от дневният ред по ДЗ № 61-00-110/24.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 05. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 05. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
32-то заседание на 26 април 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 785
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г.
Протокол № 32
Относно: Даване на съгласие за изработването на проект за изменение на
действащия план за регулация и проект за план за застрояване в обхвата на УПИ І „За
училище” в кв. 11 по плана за регулация на с. Вратца, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-111/25.04.2018 г., с която докладва, че Община Кюстендил е конкретен
бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги
за възрастни и хора с увреждания“ се реализира в рамките на приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и допринася за
осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и
възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
По процедурата се финансират дейности само в общините, включени в
Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността,
одобрени от Междуведомствената работна група за управление и координация
на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората
с увреждания.
Община Кюстендил е конкретен бенефициент по настоящата процедура
съгласно Картата на услугите по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, с определени 4
\четири\ социални услуги. За целта общият размер за безвъзмездна финансова
помощ е
2 218 163 лв. за изграждането, обзавеждането и оборудването на 1
\един\ Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства и 3\три\ Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост.
Максималният размер на БФП в лв. за всеки конкретен бенефициент е
определен на база на индикативните стойности по видове услуги.
Важно е да се подчертае, че изграждането на инфраструктурата по ОПРР
за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора се
основава на функционални изисквания и насоки за изграждане на новата
инфраструктура, съобразени с релевантните европейски документи за
деинституционализация и живот в общността, разработени от Министерство на
труда и социалната политика.
Основният резултат, който трябва да бъде постигнат чрез интервенциите
по ОПРР в рамките на настоящата процедура е създаване на подходяща
инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги за
възрастните хора и хората с увреждания. Целта е да се финансират проекти,
които допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за
възрастните хора и хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие. В
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тази връзка съгласно заложеното в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, е гарантирана
допълняемост, интегрираност и устойчивост на мерките, като е предвидено по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да се
финансира предоставянето на услугите, създадени в рамките на
инфраструктурните проекти по ОПРР 2014-2020. В тази връзка и на база Картата
на услугите за подкрепа в общността за Община Кюстендил е предвидено и
изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с
психични разстройства и лица с умствена изостаналост.
На 23.04.2018 г. е проведена работна среща с експерти от Агенцията за
социално подпомагане при което е одобрено местоположението на терена за
изграждане на сградите, необходими за предоставяне на социалната услуга .
Избраният терен представлява част от УПИ I „За училище” в кв. 11 по плана за
регулация на с. Вратца, общ. Кюстендил.
Имота е общински с АПОС № 908/ 02.04.2002 г.
Предвид настъпилите съществени промени в обществено икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът и
във връзка с
възникналите нови
общински нужди и инвестиционни
инициативи, е изготвена служебно скица- предложение за ИПУП - ПР и ПЗ в
обхвата на УПИ I „За училище” в кв. 11 по плана за регулация на с. Вратца, общ.
Кюстендил. С него се предвижда разделянето на УПИ I „За училище” и
образуването на нови УПИ I „За кметство”, УПИ III „За обществено обслужване
и УПИ IV „За жилищно строителство”.
Трите центъра за грижа за лица с умствена изостаналост ще бъдат
изградени в новообразувания УПИ IV „За жилищно строителство” с площ около
3200 кв. м.
Съгласно скицата предложение за ПУП /П3/ за новообразуваните
УПИ I „За кметство”, УПИ III „За обществено обслужване и УПИ IV „За
жилищно строителство” в кв. 11 по плана на с. Вратца характера на
застрояването в тях е малкоетажно, свободно със следните устройствени
параметри:
-плътност на застрояване - максимум 60%
-площ за озеленяване-минимум 40%.
-Кинт – максимум 1,2
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4,
ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, 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:
Дава съгласие да бъде изработeн проект за изменение на действащия
план за регулация и проект за план за застрояване в обхвата на УПИ І „За
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училище” в кв. 11 по плана за регулация на с. Вратца, общ. Кюстендил,
съгласно изготвената скица- предложение.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави обявление на
определеното за това място в сградата на общината, както и на други подходящи места в
съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на
общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по силата
на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.04.2018 г., Протокол № 32/26.04.2018 г., т. 28 от дневният ред по ДЗ № 61-00-111/25.04.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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