Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 812
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Създаване на Временна комисия за избор на председател на Общински съвет
– Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 61-00-141/18.06.2018 г., с която докладва, че съгласно чл. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ротацията на
председателя на Общинския съвет се извършва на всеки 6/шест/ месеца.
В тази връзка Общински съвет – Кюстендил трябва да открие процедура по
избор на председател на Общински съвет - Кюстендил и на основание чл. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация да се създаде
Временната комисия за провеждане на избора за председател на Общински съвет –
Кюстендил.
Това налага избор на Временна комисия за провеждане на тайно гласуване за
избор на председател на Общински съвет – Кюстендил.
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:
Избира Временна комисия от 5-има общински съветници за провеждане на
тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – Кюстендил, в
състав:
Председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Мая Йорданова Шишкова
2. Стоян Кирилов Стоилов
3. Реонита Иванова Йораднова
4. Валери Райчов Янев
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
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администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-141/18.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 813
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Избор на председател на Общински съвет – Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 61-00-142/18.06.2018 г., с която докладва, че по силата на чл. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет
трябва да избере от своя състав председател на Общински съвет – Кюстендил за
следващите 6 /шест/ месеца.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3, предл. първо, във връзка
с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3, предл.
първо и съгласно чл. 12, ал. 6, изр. първо от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и с оглед обявеното решение от Времената
комисия за избор на председател на Общински съвет Кюстендил, въз основа на
получените резултати от тайното гласуване, обективирани в протокола на
комисията, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира за Председател на Общински съвет – Кюстендил – Михаела Ясенова
Крумова
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-142/18.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 814
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Приемане на Правилник 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 № 93-00-988/20.06.2018 г., с която докладва, че Временната 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 по решение № 758/2018 г. на ОбС – Кюстендил, в
изпълнение на своите задължения по т. 4 от горецитираното решение на Общински
съвет Кюстендил проведе свое заседание на 10.05.2018 г., на което прие проект на
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността
на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
С оглед прецизиране на някои текстове въз основа на извършени законодателни
промени, предлагаме приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация..
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 теста 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
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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 за
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, ал. 5 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
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 на организацията и дейността на ОбС
- Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Отмяната на т. 22, от чл. 5 от правилника с Решение № 57/19.03.2018 г. по
адм.д.№14/2018 г на КАС, в сила от 20.04.2018 г., налага приемането й отново, както и
допълването на т. 27, с оглед промяната на ЗМСМА с ДВ бл.9 от 2017 г.
Налага се да се замени думата „ротация” с думата „мандат” в чл. 9 от
правилника, с оглед прецизиране на смисъла и значението, който е вложен в текста,
по отношение на избора на председател на общинския съвет на всеки 6 - месеца.
Текстът на чл. 19 от правилника, касаещ заместник – председателя се прецизира
изцяло, като се създават нови три алинеи
Изменението в чл. 34 от ЗМСМА с ДВ бр. 43/2016 г. предопределя изменението
на чл. 18 от правилника, като се създаде нова алинея 4 и чл. 21 от правилника, като се
създаде нова алинея 6. Изменението на в чл. 34 от ЗМСМА с ДВ бр. 21/2018 г.,
предопределя изменението на чл. 22 от правилника, като се създават нови т. 8 и т. 9.
Измененията в чл. 30 от ЗМСМА с ДВ бр. 39/2016 г., налага изменението на чл.
23 от правилника, а именно - ал. 1, т. 2 и т. 11, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6.
Налага се да се прецизират разпоредбите на чл. 65 от правилника, с оглед
уточняване на понятията „тържествено заседание” и „извънредно заседание”, както
и в оглед привеждането им н съответствие с чл. 23 от ЗМСМА.
Налага се да се прецизира и текста на чл. 82, ал. 2 от правилника, с оглед по –
конкретното регламентиране на прекъсванията на заседанията на общинския съвет
за почивка.
С оглед обстоятелството, че на свое заседание проведено на 31.08.2016 г.
общинския съвет избра обществен посредник на територията на Община
Кюстендил, се налага изменението на чл. 98, ал. 2 от правилника.
Промяната в нормативната база налага съответните изменения и допълнения в
действащия Правилник.
Съществено условие за оптимална организация в работата на Общинския съвет,
на неговите Постоянни и създавани Временни комисии е добрата подготовка,
организационно-техническото и административно обслужване на заседанията на
Общински съвет и на комисиите. Дейностите са ангажимент и отговорност на
секретариата на Общинския съвет. Чрез служителите в звеното се осъществява в
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голяма степен и взаимодействието на Общински съвет и неговите комисии с
общинска администрация. Съгласно до сега действащата нормативна уредба, звеното
изпълняваше своите функции като част от структурата на общата администрация в
общината.
С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация вътрешната нормативна уредба
ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България
законодателство. Ще се засилят ръководните и контролни функции на Председателя
на Общински съвет по отношение на административните и организационнотехнически дейности на секретариата. Предизвиканата от измененията в ЗМСМА
промяна увеличава самостоятелността на звеното и ролята на Председателя за
определяне на неговия състав, функции, контрол и оценяване на изпълнението.
За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са
необходими допълнителни финансови и други средства.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото
българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази
материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно
самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от
отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед
задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно
самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на
подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински
съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на
Европейската Харта за местно самоуправление.
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.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за
изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община
Кюстендил
Проектът на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, заедно с мотивите към него е
обявен на заинтересованите страни за предложения и становища на 18.05.2018 г. на
сайта на Община Кюстендил, в съответствие с разпоредбите на чл. 26 и чл.28, ал.2 от
Закона за нормативните актове. В нормативно определеният 30-дневен срок няма
постъпили писмени становища или предложения за изменение и допълнение на
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публикувания проект, което е констатирано на заседанието проведено от Временната
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 н протокол № 2 от 19.06.2018 г..
Във връзка с промените в правилника, относно статута на звено
„Организационно обслужване на Общинския съвет“ и в съответствие на разпоредбата
на чл. 29а от ЗМСМА, следва общинския съвет да одобри нова структура на общинска
администрация на Община Кюстендил, както и длъжностно разписание на звено
„Организационно обслужване на Общинския съвет“.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, и ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 29а от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, във вр. с чл. 76, ал.
3 и чл. 77 от АПК, във вр. с чл. 7, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на
чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 25 и ал. 4 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. Приема Правилника за изменение и допълнение на Правилник на
организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, в следния смисъл:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се създават нови точки 22 и 27, със следното съдържание:
1. Чл. 5, ал. 1, т. 22 - удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни
граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници
2. Чл. 5, ал. 1, т.27 - определя условията и реда за пътуване по маршрутите на
обществения градски транспорт на територията на съответната община;
§ 2. Чл. 9 се изменя по следния начин:
Чл. 9. Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на
общинския съвет на мандатен принцип. Мандата на председателя на общинския
съвет е със срок от 6 (шест) месеца, като след изтичането му се провежда нов избор за
председател на общинския съвет.
§ 3. В чл. 14, ал. 1, т. 3 и ал. 2 се изменят по следния начин:
1.Чл.14, ал. 1, т. 3 - влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на
интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество.
2. Чл. 14, ал. 2 - В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 3, прекратяването на пълномощията
се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на
изявлението за прекратяване пред общинския съвет или от деня на влизане в сила на
акта по ЗПКОНПИ
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 3 и ал. 2 се изменят по следния начин:
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1. Чл.15, ал. 1, т. 3 - влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на
интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество.
2. Чл. 15, ал. 2 - В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 3, прекратяването на пълномощията
се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на
изявлението за прекратяване пред общинския съвет или от деня на влизане в сила на
акта по ЗПКОНПИ.
§ 5. В чл. 18 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
Чл.18, ал. 4 - При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните
финанси на председателя на общинския съвет не се изплаща възнаграждение за
периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на
общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като
общинският съвет приеме бюджета на общината.
§ 6. В чл. 19 се създават нови ал. 1, 2 и 3 и се променя по следния начин:
Чл.19.(1) Заместник-председателят на общинския съвет замества председателя в
негово отсъствие. Той подпомага председателя в изпълнение на правомощията му по
чл. 17.
(2) Заместник-председателя на общинския съвет получава възнаграждение,
равно на среднодневното възнаграждение на председателя на общинския съвет за
дните, в които е изпълнявал неговите пълномощия.
(3) Когато времето за заместване съвпада с дните за провеждане на заседания на
общинския съвет и на комисиите, заместник-председателя не получава
възнаграждение.
§ 7. В чл. 21, ал. 1 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
Чл.21, ал. 6 - При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните
финанси на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след
изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите
за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме
бюджета на общината.
§ 8. В чл. 22 се създават нови т. 8 и т. 9 със следното съдържание:
1. Чл.22, т. 8 - в сила от 01.12.2019 г. - Общинският съветник не може:
1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на
директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик
или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на
общинско предприятие;
2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга
държава - членка на Европейския съюз;
3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен,
надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори
с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско
участие или с общински предприятия.
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2. Чл.22, т. 9- в сила от 01.12.2019 г. - В едномесечен срок от обявяването на
изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема
длъжност по т. 8, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и
уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската
избирателна комисия.
§ 9. В чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 11, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 се изменят по следния
начин:
1. Чл.23, ал. 1,т. 2 - когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на
лишаване от право да заема държавна длъжност;
2. Чл.23, ал. 1,т. 11 - при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на
интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество
3.Чл. 23, ал. 2 - Обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно от общинската
администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други с документи,
издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна
комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок
от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на
общинската избирателна комисия.
4.Чл. 23, ал. 3 - В тридневен срок от получаване на документите,
удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна
комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено
възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок
от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема
решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са
налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския
съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат
5.Чл. 23, ал. 4 - В тридневен срок от получаване справката и документите
документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал.1, т.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13,
общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник
следващия в листата кандидат.
6. В чл. 23, ал. 5 текста „чл. 267 от Изборния кодекс” се заменя с „чл. 459 от
Изборния кодекс”.
7. В чл. 23, ал. 6 накрая се добавя следния текст „…ЗМСМА”
§ 10. В чл. 26, ал. 1 накрая се добавя следния текст - „..както и когато е налице
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество”
§ 11. В чл. 44, ал. 1, т. 10 се променя наименованието на постоянната комисия
както следва - ПК по чл. 72, ал. 1, т. 3 за установяване на конфликт на интереси по
ЗПКОНПИ.
§ 12. В чл. 62 се създават нови ал.3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 със следното съдържание:
1. Чл. 62, ал. 3 - Общинският съвет провежда извънредни заседания, когато
важни обстоятелства или съществен, обществен интерес налагат това. Дневен ред, се
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обявява по електронен път, най-малко 24 часа преди часа на заседанието, а
уведомяването на общинските съветници се извършва чрез служител на звено
„Организационно обслужване на Общинския съвет“ с телефонно обаждане, по
електронна поща или чрез кратко текстово съобщение към мобилен телефон.
2. Чл. 62, ал. 4 - Общинският съвет провежда и тържествени заседания.
Тържествени заседания са: първото заседание на Общинския съвет; заседанията за
удостояване със звание "Почетен гражданин" и връчване на почетни символи, както и
при провеждането им послучай тържества, чествания и събития с важно обществено
значение. Заседанието се свиква по реда и в срока на предходната ал. 3.
3. Чл. 62, ал.5 - Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.
4. Чл. 62, ал. 6 - В случаите по ал. 5, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет
свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След
изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се
свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
§ 13. В чл. 82, ал. 2 се изменят по следния начин:
1. Чл.82, ал. 2 - Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не
повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието
веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на
прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути. Прекъсване на
заседанието не може да се иска по-рано от 1 час след започването му и по-късно от 1
час преди редовното приключване на заседанието в 18,00 часа. Интервалът между две
прекъсвания не може да е по-малък от 1 час.
§ 14. В чл. 98 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
Чл. 98, ал. 2 - В 7- дневен срок от приемането им нормативните актове на
общинския съвет се изпращат на обществения посредник на територията на Община
Кюстендил по електронен път.
§ 15. Чл. 124 се изменя по следния начин:
Чл. 124. (1) В структурата на общинската администрация се създава
самостоятелно звено „Организационно обслужване на Общинския съвет“, 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.
(2) 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.
§ 16. Чл. 125 се изменя по следния начин:
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Чл. 125. (1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
§ 17. Чл. 126, т. 1 и т . 7 от него се изменят по следния начин:
1. Чл.126. Служителите в звено „Организационно обслужване на Общинския
съвет“, 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, както следва:
2. Чл.126, т. 1 - осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите
комисии, поддържа актуална база данни в локалната мрежа относно документите на
Общински съвет – Решения, Наредби, Правилници, Стратегии, Програми, Планове,
Докладни записки, Протоколи; поддържа актуална база данни за водените съдебни
дела, свързани с актовете на Общински съвет; съхранява надеждно документите на
Общински съвет и Постоянните и други комисии
3. Чл.126, т. 7 - изпълнява и други функции, определени в длъжностната му
характеристика или възложени му от председателя на общинския съвет.
§ 18. Навсякъде в Правилника думите „звеното по чл. 29, ал. 2 от ЗМСМА” се
заменят със „звено „Организационно обслужване на Общинския съвет“”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 19. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила в 7 – дневен срок от
приемането му .
II. Одобрява
Приложение № 1.

нова структура

на

общинска

администрация,

съгласно

III. Одобрява длъжностно разписание на звено „Организационно обслужване
на Общинския съвет“, съгласно Приложение № 2.
IV. Служителите на длъжност Главен експерт – „Подпомагане и осигуряване
работата на Общински съвет” в отдел „Канцелария, управление на собствеността
и човешки ресурси” по действащото досега длъжностно разписание, следва да се
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преназначи в новосформираното звено „Организационно обслужване на
Общинския съвет“ на длъжност Главен експерт – „Подпомагане и осигуряване
работата на Общински съвет”.
V. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

/Проекта на Правилника за организацията и дейносттана Общинския съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е
приложен към Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 93-00-988/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 815
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Представителство на Община Кюстендил в извънредно общо събрание на
акционерите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00168/27.06.2018 г., с която докладва, че Съветът на директорите на Многопрофилна
болница за активно лечение “Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 31.07.2018 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. №
29-00-96/20.06.2018 година.
На 27.06.2018 г. Община Кюстендил получи материали за извънредно общо
събрание.
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.
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 № 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:
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І. Възлага на г-н Кирил Станчев - общински съветник да представлява
Община Кюстендил в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ ”Д-р
Никола Василиев” АД - Кюстендил, свикано за 31.07.2018 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: Промяна в състава на Съвета на директорите.
Начин на гласуване: “Въздържал се”.
По II-ра точка: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
Начин на гласуване: “Въздържал се”.
По III-та 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, 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 и утвърждаване на
декларации по чл. 52, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ на основание чл. 35, ал. 3 от
ЗПКОНПИ.
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 15.08.2018 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.
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Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-168/27.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 816
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Поемане на краткосрочен дълг от „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, направено по реда на Закона за общинския дълг.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00158/25.06.2018 г., с която докладва, че с Решение № 226/30.06.2016г. Общински съвет –
Кюстендил даде съгласие Община Кюстендил да кандидатства за финансиране на
проект "Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил" по Оперативна
програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“, по Процедура BG16RFOP001-1.030 – Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Кюстендил, Инвестиционен
приоритет „Образователна инфраструктура“.
На 07.12.2016 г., Община Кюстендил сключи Административен договор
№BG16RFOP001-1.030-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно
предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура
BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие 2014 – 2020“ за проект "Благоустрояване на
градската среда в град
Кюстендил"с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Главна
дирекция „Градско и регионално развитие“.
На 18.05.2018 г. Община Кюстендил подготви и изпрати пакет документи с
искане за трето междинно плащане по проекта, което към настоящия момент е в
процес на проверка. Практиката показва, че възстановяването на разходите от
Оперативната програма се просрочва за по–дълъг период от време. Средствата от
Междинното плащане ще дадат възможност да бъдат направени междинни
плащания към изпълнителите. По-голямата част от строително-монтажните работи
по проекта фактически са приключили и предстои окончателно фактуриране.
Поради големия размер на предстоящите плащания и очакваното забавяне за
възстановяването на междинното плащане от УО на ОПРР, е необходимо да бъдат
осигурени средства от други източници. Като се има предвид, че със средства от
бюджета на общината ще се разплащат освен текущата издръжка на бюджетните
дейности и предстоящи плащания за обекти от капиталовата програма на общината,
не е целесъобразно ползването на безлихвени заеми от бюджета за покриване на
окончателните плащания по проекта. Затова е необходимо да се потърси ресурс от
банкови кредити или други финансови инструменти, включително „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД (Фонд ФЛАГ).
Фонд ФЛАГ предоставя кредити за изпълнение на проекти съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз на общини при преференциални условия (ниски
лихви и удобна схема за възстановяване) в съответствие с изискванията на Закона за
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общинския дълг. Освен това, процедурата на ФЛАГ по сключването на всички
договори и фактическото предоставянето на средствата за разплащане на всички
плащания към изпълнителите по проекта, отнемат сравнително кратко време. Това
ще даде възможност искането за окончателно плащане да бъде изготвено и изпратено
към УО на ОПРР по на й-бързия възможен начин, с цел изплащане на по-нисък
размер на лихви по ползваните заемни средства от ФЛАГ.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с и чл. 3, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 17 от Закона за общинския дълг,
във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 10 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. Община Кюстендил да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата, на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Благоустрояване на
градската среда в град Кюстендил", финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.0300001-C01, финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020,
приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ схема „Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, при
следните основни параметри:
•

Максимален размер на дълга – 1 126 833 (един милион сто двадесет и шест
хиляди осемстотин тридесет и три лева);

•

Валута на дълга – лева

•

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•

Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-1.030-0001-C01, и/или от собствени бюджетни
средства.

•

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %,

•

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•

Начин на обезпечение на кредита:

-

Учредяване на залог върху вземанията на Община Кюстендил по Договор за
безвъзмездна помощ №
BG16RFOP001-1.030-0001-C01, финансиран от
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-

Оперативна програма (ОП) Региони в растеж" 2014-2020, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи,
също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Кюстендил, по чл.
45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на община Кюстендил по чл. 52, ал. 1, т. 1,
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Кюстендил да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-158/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 817
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово плащане по
проект „Равни възможности”, Административен договор BG05М9ОР001-2.005-0032-С01 по
процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00157/19.06.2018 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за финансиране и
изпълнение проект „Равни възможности”, Административен договор BG05М9ОР0012.005-0032-С01 и подготовката на искане за авансово плащане в размер на 78 220.00 лв.,
представляващо 20 % 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 труда и
социалната политика, с който да се обезпечи авансово плащане на одобрения проект.
Общият размер на проекта е 391 100,00 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
т. 3.8.1 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 78 220.00 лв.,
представляващо 20 % от общата стойност на проекта с поемател Министерство на
труда и социалната политика, Договарящ орган по Административен договор
BG05М9ОР001-2.005-0032-С01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Равни
възможности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020.
2. Дава съгласие при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, отпускане на временни безлихвени
за е ми от сме тките за сре дства от ЕС и от бюдже та на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по Административен договор BG05М9ОР0012.005-0032-С01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Равни възможности”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-157/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 818
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34

2018 г.

Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00159/20.06.2018 г., с която докладва, че предложените промени са във връзка с
възникнала необходимост от добавяне на нов обект в поименния списък за
капиталови разходи по бюджета на Община Кюстендил за 2018 г., в частта на
финансираните със собствени приходи и целева субсидия за капиталови разходи от
2018 г.
Напоследък зачестиха вандалските прояви и унищожаване на изградената и
изграждащата се с европейски средства на територията на община Кюстендил
общинска публична собственост – детски площадки, паркове, алеи и т.н. С цел
опазването на им и недопускане на влагане на допълнителни средства за тяхното
ремонтиране и за избягване на евентуални финансови корекции в бъдеще е
необходимо да се доизгради и разшири мрежата за видеонаблюдение, като се
поставят нови камери. По този начин се очаква да се намалят вандалските прояви и
евентуални рушители да бъдат санкционирани.
В тази връзка е постъпила и докладна записка с вх. №53-00-67/08.06.2018 г. от
директора на ОП „Управление на общински имоти“ гр. Кюстендил, относно
необходимостта от доизграждане на система за видеонаблюдение на територията на
гр. Кюстендил. В нея се уточнява, че експерта група е обиколила всички обекти и е
направена преценка, че ще са необходими 60 (шестдесет) IP – камери и съответно
цялото оборудване за тях. След направено проучване на свободния пазар, стойността
на доставката на необходимата техника е в размер на 55 000 (петдесет и пет хиляди)
лева.
В резултат на проведени обществени поръчки, анализи и прогнози за
възможностите да бъдат реализирани някои от обектите, финансирани с целева
субсидия за капиталови разходи в рамките на текущата година, се очертава да се
реализират икономии. Затова предлагам средствата за новия обект в списъка за
капиталови разходи да бъдат осигурени за сметка на очакваните икономии по някои
обекти, а недостига - база направения анализ на разходната част на бюджета на
Община Кюстендил към 31.05.2018 г., от текущите разходи за местни дейности.
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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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 §42-14 „Обезщетения и
помощи по
решение на общинския съвет“, дейност 122 „Общинска
администрация“ в частта на местните дейности с 6 539 (шест хиляди
петстотин тридесет и девет) лева.
2. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по бюджета на
Община Кюстендил за 2018г. с 6 539 (шест хиляди петстотин тридесет и
девет) лева с източник за финансиране от собствени приходи.
3. В поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4) се правят
следните изменения и допълнения:
3.1. В обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи
Обект
Било
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
Дневен център "Вяра, Надежда и Любов" и ДГ "Слънце" проектиране, авторски и строителен надзор
150 000
Изготвяне на Подробни устройствени планове, в т.ч. за:
- м. Белия камък
- м. Гърлянски черешарник
- м. Лозенски махали
- м.Кандило
- м.Хисарлъка
- терен за пречиствателна станция с.Коняво
- кв.25; ПУП - УПИ IX, кв. 308, кв. 292 и други
23 000
Зоологическа градина - етап 1 изпълнение, авторски
надзор и строителен надзор
50 000
Доизграждане на система за видеонаблюдение на
територията на гр. Кюстендил
0

Става
144 539

0
30 000
48 461

3.2. В обекти, финансирани със собствени приходи
Обект
Доизграждане на система за видеонаблюдение на
територията на гр. Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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0
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Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-159/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 819
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Предоставяне на средства на Храм „Свети Покров Богородичен“ –
с.Слокощица, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00160/20.06.2018 г., с която докладва, че с Решение № 669/24.04.2014 г. Общински съвет –
Кюстендил е одобрил средства в размер на 11 000 (единанадесет хиляди) лева за
извършване на ремонт и реставрация на храм „Свети Покров Богородичен“ – с.
Слокощица, общ. Кюстендил. През финансовата 2014 година са преведени 9 000
(девет хиляди) лв. Остатъкът от 2 000 (две хиляди) лева не е преведен, защото не е
постъпило заявление за изплащане на останалата част до края бюджетната 2014
година.
В тази връзка е постъпила молба с входящ номер 92-00-288/12.06.2018 г. от
представители на Църковното настоятелство при храм „Свети Покров Богородичен“
с. Слокощица, общ. Кюстендил, относно необходимостта от предоставяне на
средствата за сметка на общинския бюджет за 2018 г., с което да се даде възможност за
довършване на ремонтните дейности.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. От бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. да бъдат предоставени 2 000
лв. за довършване ремонта и реставрацията на храм „Свети Покров Богородичен“
– с. Слокощица, общ. 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 2 000 лв.
2.2. Увеличава размера на средствата по §55-03 „Капиталови трансфери за
организации с нестопанска цел“, дейност „Др. дейности по културата“.
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2.3. В поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4) в частта
на обектите, финансирани със собствени приходи се добавя следния
обект:
Обект
Капиталов трансфер за довършване на ремонта и
реставрацията на храм „Свети Покров Богородичен“ – с.
Слокощица, общ. Кюстендил

Било

Става

0

2 000

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-160/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 820
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
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 № 93-0086/21.06.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-2118/06.06.2018 г. от Даниела Иванова Ивайлова с
адрес: ул. „Осогово” № 33, с. Жиленци, общ. Кюстендил относно финансово
подпомагане за лечение до извършване на трансплантация на белия дроб.
2. Заявление с вх. № 94-00-2302/20.06.2018 г. от Кирил Стефчов Йонев с адрес: ул.
„Банска” № 16, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансово подпомагане за
трансплантация на бъбреците.
3. Заявление с вх. № 94-00-2263/18.06.2018 г. от Даниела Любомирова Милева с
адрес: ул. „Румена Войвода ”, бл. № 5, вх. б, ет. 6, ап. 31, гр. Кюстендил, общ.
Кюстендил, относно финансово подпомагане по социални причини за синът й Деян
Димитров Гошов с диагноза „Смесени специфични разтройства в психологично
развитие”.
4. Заявление с вх. № 94-00-2139/08.06.2018 г. от Анета Манчова Ковачева с адрес:
кв. „Изток”, вх. 1, ет. 4, ап. 12, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансово
подпомагане за закупуване на лекарства.
5. Заявление с вх. № 94-00-2303/10.06.2018 г. от Милена Кънчова Василева с адрес:
кв. „Запад”, бл. № 89, ет. 1, ап. 2, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансово
подпомагане разходите по погребението на баща й Кънчо Златанов.
6. Заявление с вх. № 94-00-1773/04.06.2018 г. от Георги Сашов Кирилов с адрес: ул.
„Мездра”, № 2А, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансово подпомагане за
закупуване на лекарства.
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:
I. Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Даниела Иванова Ивайлова на 36 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
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2. Кирил Стефчов Йонев на 41 години в размер до 1000 /хиляда/ лв., да бъдат
преведени на клиниката, в която ще се извърши трансплантацията след
предоставяне на проформа фактура;
3. Деян Димитров Гошов на 10 години в размер на 500 /петстотин/ лв.;
4. Анета Манчова Ковачева на 63 години в размер на 300 /триста/ лв.;
5. Милена Кънчова Василева на 40 години в размер на 200 /двеста/ лв.;
6. Георги Сашов Кирилов на 55 години в размер на 80 /осемдесет/ лв.;
II. 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 прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/21.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 821
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост
по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00162/20.06.2018 г., с която докладва, че въз основа на Докладна записка №61-0098/18.04.2018 година бе прието решение № 771/26.04.2018г. на 32-то заседание на
Общински съвет - Кюстендил да бъдат проведени процедури чрез пряко договаряне
за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка
по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство с цел приватизацията по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол на имот – частна общинска
собственост, представляващ СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ с идентификатор
41112.502.686.1 – БАНЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, със застроена площ
239.00 кв.м., брой етажи: 1(един); конструкция: масивна; година на построяване-2008г.,
въведена в експлоатация с удостоверение № 1/11.01.2008 г., находяща се в гр.
Кюстендил, ж.к. „Комплекс Изток“, ул. „Г.С.Раковски“, изградена в поземлен имот с
идентификатор 41112.502.686 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-10-278/09.07.2013 г. на началник на СГКК – Кюстендил, с площ на поземления
имот 3893.00 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 преходен план: квартал 1в, парцел ІІІ, при
граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори
41112.502.489, 41112.502.687, 41112.502.366 по КККР на гр.Кюстендил. Сградата е със
стопанско предназначение и към настоящия момент е невключена в имуществото на
общинско търговско дружество. Дейностите, възложени с цитираното решение на
Общински съвет, което е влязло в сила, са изпълнени.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл.16, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите, 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
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Р Е Ш И:
I.
Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на
ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ СГРАДА ЗА БИТОВИ УСЛУГИ с
идентификатор 41112.502.686.1 – БАНЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, със
застроена площ 239.00 кв.м., брой етажи: 1(един); конструкция: масивна; година
на построяване-2008г., въведена в експлоатация с удостоверение № 1/11.01.2008 г.,
находяща се в гр. Кюстендил, ж.к. „Комплекс Изток“, ул. „Г.С.Раковски“,
изградена в поземлен имот с идентификатор 41112.502.686 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г.
на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-278/09.07.2013 г. на началник на
СГКК – Кюстендил, с площ на поземления имот 3893.00 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 преходен план: квартал 1в, парцел ІІІ, при граници и съседи на
поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 41112.502.489,
41112.502.687, 41112.502.366 по КККР на гр.Кюстендил.
II.
Приема правния анализ и приватизационната оценка на описаният
в т.I /първа/ от настоящето решение имот общо в размер на 64 350 лева
/шестдесет и четири хиляди триста и петдесет лева/.
III.
Определя начална тръжна цена за продажбата на описаният в т.I
/първа/ от настоящето решение недвижим имот в размер на 64 350 лева
/шестдесет и четири хиляди триста и петдесет лева/ и стъпка на наддаване - 1
000 лева /хиляда лева/.
IV.
Определя депозит за участие в търга в размер на 6 435 лева /шест
хилади четиристотин тридесет и пет/ и краен срок за внасянето му – 20-я
/двадесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в
„Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
V.
Тръжна документация за участие в търга да се закупува в Дирекция
„Икономически дейности“ срещу документ за платена такса / цена в размер на
50 /петдесет/ лева, внесена в касата на Община Кюстендил или по сметка BG 11
SOMB 9130 84 42298644, код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17.00
часа на 15-я /петнадесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето
решение в „Държавен вестник“.
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VI.
Предложения за участие в търга да се подават в запечатан
непрозрачен плик с надписано наименование на обекта и името на участника в
срок до 17.00 часа на 20-я /двадесетия/ ден от датата на обнародването на
настоящето решение в „Държавен вестник“ в административната сграда на
Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд“ №1, Дирекция
„Икономически дейности“.
VII. Търгът да се проведе от 14.00 часа на 21-я /двадесет и първия/ ден от
датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в
заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр.
Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, етаж – втори.
VIII. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на
имота, при същите условия на настоящето решение, но със следните срокове:
Срок за закупуване на тръжна документация - до 17.00 часа на 25-я
/двадесет и петия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в
„Държавен вестник“;
Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер на 6
435 лева /шест хилади четиристотин тридесет и пет/ – 30-я /тридесетия/ ден от
датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“, чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;
Срок за подаване на предложения
- до 17.00 часа
на 30-я
/тридесетия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в
„Държавен вестник“;
Провеждане на търга - 14.00 часа на 31-я/тридесет и първия/ ден от
датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“.
IX.
Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 1 5 . 0 0
часа до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в Дирекция „Икономически
дейности“.
X.
Достигнатата на публичния търг цена не подлежи на облагане с
ДДС съгласно чл. 4 5л. , 3а , от ЗДДС; Когато последния ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срока изтича в следващия след него
присъствен ден.
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XI.
Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта
на договор като част от нея.
XII.
Определя състав на комисията за провеждане на търга, както
следва:
1. Михаела Крумова. – Председател
2. Ангел Ангелов – член;
3.Таня Атанасова – член, юрист;
4. Илиян Фусков – член;
5. Десислава Алайкова – член, юрист
и
Резервни членове:
1. Капка Йорданова
2. Йордан Тасев
XIII. В срок от 3 работни дни след провеждането на търга тръжната
комисия да представи на Кмета на Община Кюстендил протокола от търга.
XIV. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
XV. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да сключи договор за
покупко-продажба със спечелилия търга.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-162/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 822
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост
по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00163/20.06.2018 г., с която докладва, че въз основа на Докладна записка №61-0068/20.03.2018 година бе прието решение № 744/29.03.2018г. на 31-то заседание на
Общински съвет - Кюстендил да бъдат проведени процедури чрез пряко договаряне
за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка
по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство с цел приватизацията по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол на имот – частна общинска
собственост, представляващ ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор
41112.503.4268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,
одобрена със заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение със Заповед № КД-14-10-109/21.04.2009 г. на Началника на СГКК
– Кюстендил, с адрес гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ № 65, с площ 1437 кв.м., трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 507268,
квартал 25А, парцел ІІІ, при съседи на поземления имот: 1. 41112.503.4269; 2.
41112.503.271; 3. 41112.500.1776, 4. 41112.503.273 и 5. 41112.503.272, съгласно скица № 15374630/11.06.2018г., издадена от СГКК-гр.Кюстендил, и изградените върху него
сгради: СГРАДА с идентификатор 41112.503.4268.1- масивна, брой етажи - 1 (един),
предназначение: Друг вид обществена сграда, със застроена площ 396 кв.м., и
СГРАДА с идентификатор 41112.503.4268.2 - навес, брой етажи-1 (един);
предназначение: Постройка на допълващо застрояване, със застроена площ 7 кв.м.
Теренът и сградите са със стопанско предназначение и към настоящия момент не са
включени в имуществото на общинско търговско дружество. Дейностите, възложени с
цитираното решение на Общински съвет, което е влязло в сила, са изпълнени.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите, 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
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Р Е Ш И:
І. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и
Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор
41112.503.4268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,
одобрена със заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-10-109/21.04.2009 г. на Началника
на СГКК – Кюстендил, с адрес гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ № 65, с площ 1437
кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма; номер по
предходен план: 507268, квартал 25А, парцел ІІІ, при съседи на поземления имот: 1.
41112.503.4269; 2. 41112.503.271; 3. 41112.500.1776, 4. 41112.503.273 и 5. 41112.503.272,
съгласно скица № 15-176214/22.03.2018г., издадена от СГКК-гр.Кюстендил, и
изградените върху него сгради: СГРАДА с идентификатор 41112.503.4268.1масивна, брой етажи - 1 (един), предназначение: Друг вид обществена сграда, със
застроена площ 396 кв.м., и СГРАДА с идентификатор 41112.503.4268.2 - навес, брой
етажи-1 (един); предназначение: Постройка на допълващо застрояване, със
застроена площ 7 кв.м.
ІІ. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описаният в т.I
/първа/ от настоящето решение имот общо в размер на 156 750 лева /сто петдесет и
шест хиляди седемстотин и петдесет лева/ .
ІІІ. Определя начална тръжна цена за продажбата на описаният в т.I /първа/
от настоящето решение недвижим имот в размер на 156 750 лева /сто петдесет и
шест хиляди седемстотин и петдесет лева/ и стъпка на наддаване - 1 500 лева
/хиляда и петстотин лева/.
ІV. Определя депозит за участие в търга в размер на 15 675 лева /петнадесет
хиляди шестстотин седемдесет и пет лева/ и краен срок за внасянето му – 20-я
/двадесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен
вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
V. Тръжна документация за участие в търга да се закупува в Дирекция
„Икономически дейности“ срещу документ за платена такса / цена в размер на 50
/петдесет/ лева, внесена в касата на Община Кюстендил или по сметка BG 11
SOMB 9130 84 42298644, код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17.00 часа
на 15-я /петнадесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в
„Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен
плик с надписано наименование на обекта и името на участника в срок до 17.00
часа на 20-я /двадесетия/ ден от датата на обнародването на настоящето решение в
„Държавен вестник“ в административната сграда на Община Кюстендил, гр.
Кюстендил, пл. Велбъжд“ №1, Дирекция „Икономически дейности“.
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VІІ. Търгът да се проведе от 14.00 часа на 21-я /два де се т и първия/ де н от
датата на обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник” в
заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр.
Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, етаж – втори.
VІІІ. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на
имота, при същите условия на настоящето решение, но със следните срокове:
Срок за закупуване на тръжна документация - до 17.00 часа на 25-я
/двадесет и петия/ ден от датата на обнародване на настоящето решение в
„Държавен вестник“;
Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер –15 675
лева /петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева/ - 30 -я /тридесетия/ ден
от датата на обнародването на настоящето решение в „Държавен вестник“, чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;
Срок за подаване на предложения - до 17.00 часа на 30-я /тридесетия/
ден от датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“;
Провеждане на търга - 14.00 часа на 31-я/тридесет и първия/ ден от
датата на обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“;
IX. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15.00 часа до
деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Дирекция „Икономически дейности“.
X. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС
съгласно чл.45,ал.5, т.1, във връзка с ал.3, от ЗДДС с изключение на сградите и на
прилежащия терен към сградите, които не са нови; Когато последния ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срока изтича в следващия след него
присъствен ден.
XI. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на
договор като част от нея.
XII. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва:
1. Михаела Крумова - Председател;
2. Ангел Ангелов - член ;
3. Таня Атанасова - член, юрист;
4. Илиян Фусков - член;
5. Десислава Алайкова - член, юрист
и
Резервни членове:
1. Капка Йорданова;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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2. Йордан Тасев;
XIII. В срок от 3 работни дни след провеждането на търга тръжната
комисия да представи на Кмета на Община Кюстендил протокола от търга.
XIV. Възлага на Кмета на Общината в срок от 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
XV. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да сключи договор за
покупко-продажба със спечелилия търга.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-163/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 823
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Одобряване на Споразумение
Кюстендил, Невестино и Трекляно.

за партньорство между

общините

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00167/21.06.2018 г., с която докладва, че оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020
г.“ /ОПОС/ предостави възможност на общините от Регионално сдружение за
управление на отпадъците „Рила Еко“, чрез процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, да изгради
компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на неопасни
битови отпадъци.
Община Кюстендил, съвместно с общините Невестино и Трекляно внесе
проектно предложение за финансиране чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по ОП ”Околна среда” 2014-2020 г.,
чиято цел е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез
осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране
на зелени и/или биоразградими отпадъци, както и на съдове и техника за разделно
събиране на битовите биоотпадъци.
Целта на проекта е да бъде редуцирано количеството депонирани битови
отпадъци от общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, включени в обхвата на
Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила Еко“, чрез създаване на
екологично-съобразна система за управление на отпадъците в региона. Тази система
ще включва изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци, както и разделно събиране и орползотворяване на зелени
и/или биоразградими отпадъци чрез изграждане на инсталация за компостиране.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 15 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и във вързка с чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.
л, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 15, т. 24 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява подписаното Споразумение за партньорство с общините
Трекляно и Невестино за целите на кандидатстване по „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
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предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ BG16M1OP002-2.002, чрез
проект Изграждане на екологична инфраструктира за РСУО „Рила Еко“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-167/21.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 824
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Съвместно кандидатстване на Природоматематическа гимназия „Проф.
Емануил Иванов“ Кюстендил – водещ партньор и СОУ Гимназия „Гоце Делчев“ Куманово –
трансграничен проектен партньор с проект „Екологичен мониторинг на трансграничните
реки между България и БЮР Македония”, 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 № 6 1-00169/28.06.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното кандидатстване на
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ Кюстендил – водещ
партньор и СОУ Гимназия „Гоце Делчев“ Куманово – 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, кандидатстване и изпълнение на проект „Екологичен
мониторинг на трансграничните реки между България и БЮР Македония”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, 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 за съвместно разработване, кандидатстване и изпълнение на
проект ”Екологичен мониторинг на трансграничните реки между България и
Македония” с водещ партньор Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил
Иванов“ Кюстендил и проектен партньор СОУ Гимназия „Гоце Делчев“ Куманово
– проектен партньор по Втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България –
Македония 2014-2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.1.
Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в
трансграничния район.

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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-169/28.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 825
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Съвместно кандидатстване на Природоматематическа гимназия „Проф.
Емануил Иванов“ Кюстендил – водещ партньор и Гимназия Босилеград – трансграничен
проектен партньор с проект „Екологичен мониторинг на трансграничните реки между
България и Сърбия”, в рамките на Втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020,
съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00170/28.06.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното кандидатстване на
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ Кюстендил – водещ
партньор и Гимназия Босилеград – проектен партньор с проектно предложение в
рамките на Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата
Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, е
необходимо решение на Общински съвет Кюстендил за съгласие за съвместно
разработване, кандидатстване и изпълнение на проект „Екологичен мониторинг на
трансграничните реки между България и Сърбия”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, 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 за съвместно разработване, кандидатстване и изпълнение на
проект ”Екологичен мониторинг на трансграничните реки между България и
Сърбия ” с водещ партньор Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил
Иванов“ Кюстендил и проектен партньор Гимназия Босилеград – проектен
партньор по Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата
Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020,
Приоритетна ос 3. Околна среда, Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-170/28.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 826
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска
собственост – гр. Кюстендил, ул. „Яворов” № 4 и № 6.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00164/21.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила молба с №
92-00-286/12.06.2018г. от Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Национален алианс на хората с редки болести“ със седалище и
адрес на управление гр. София 1172, бул. „Драган Цанков“ №59, представлявано от
Владимир Томов председател на Управителния съвет, с която е депозирано искане за
предоставяне в сградата на поликлиниката на стая 409, находяща се на 4 етаж, за
изграждане на интеграционен център за хора с редки болести. Сградата е публична
общинска собственост съгласно АПОС №1070/14.10.2004 г. и е предоставена за
управление на ОП „Управление на общински имоти“ гр. Кюстендил. Директора на
ОП „Управление на общински имоти“ Мартин Благов е изразил положително
становище по направеното искане, от което е видно, че кабинет № 409 е свободен и
отговаря на изискванията за изграждане на такъв център.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост за
отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост, е
необходимо вземането на решение от Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда
за придобиване, 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:
Дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – публична
общинска собственост, представляващ кабинет №409 с размер 14м2, находящ се на
четвъртия етаж на сграда с идентификатор 4112.503.1043.1, с административен
а дре с гр. Кюсте ндил, ул. Яворов №4 и №6 , за срок от 5 пе
/ т/ години, чре з
провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда и при условията на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, при начална тръжна цена 2,38 лв./ м2, без ДДС за изграждане на
интеграционен център за хора с редки болести.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
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Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-164/21.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
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Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 827
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на Кметството на с. Багренци,
общ. Кюстендил, втори етаж от читалищна сграда, публична общинска собственост,
находяща се в УПИ III, кв. 20а по плана на селото.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00165/21.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила Докладна
записка с вх. № 10-00-96/ 07.06.2018 г. от Иван Христов - Кмет на с. Багренци, Общ.
Кюстендил, във връзка с предоставяне на безвъзмездно управление на втория етаж от
Читалищна сграда, публична общинска собственост, находяща се в УПИ III, кв. 20а по
плана на село Багренци, състоящ се от занималня, кухня, тоалетна, кинокабина и
фоайе, за нуждите на селото.
С Решение № 145 от протокол № 9/29.11.2012 година Общински съвет е
предоставил горепосочения обект за безвъзмездно управление за срок от 5 години и
същия е използван по предназначение.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 2
и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Предоставя за безвъзмездно управление на Кметството на с. Багренци,
общ. Кюстендил, за нуждите на селото, втори етаж от Читалищна сграда,
публична общинска собственост, находяща се в УПИ III, кв. 20а по плана на с.
Багренци, състоящ се от занималня, кухня, тоалетна, кинокабина и фоайе, за срок
от 10 /десет/години.
Целият имот е актуван с АПОС № 440/06.06.2000 г.
2. Консумативите за ползване на ток, вода и отопление са за сметка на
Кметството на с. Багренци, общ. Кюстендил.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-165/21.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 828
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на имот, общинска собственост, във
връзка с изменение на ПУП-ПР в обх вата на УПИ IV и УПИ III – общински в кв. 343 по
действащия регулационен план на гр. Кюстендил и сключване на предварителен договор за
прехвърляне на собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00156/19.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило заявление с
вх. № УТ 231/14.02.2018 год. от Боян Митков Антов, с искане да бъде разрешено
изработването на проект за изменение на действащия план за регулация (ПУП – ПР),
в обхвата на УПИ ІV и УПИ ІІІ – общински в кв.343 по действащия регулационен
план на гр.Кюстендил и Заявление № 94-00-239/16.01.2018 год., за сключване на
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ).
Съгласно представения Договор № Д-00-417/10.07.2017 год., за продажба чрез
търг на недвижим имот – частна общинска собственост, е видно, че заявителя Боян
Митков Антов е собственик на ПИ 41112.503.1869 по КККР – Кюстендил, идентичен с
УПИ – ІV, в кв. 343 по плана на гр. Кюстендил.
С Решение № 699/25.01.2018 год. от Протокол № 29 Общински съвет –
Кюстендил е дал съгласие: Кмета на Община Кюстендил да сключи предварителен
договор по чл. 15, ал.5 от ЗУТ и да възложи за сметка на заявителя изработването на
проект за ИПУП –ПР на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ ІV и УПИ ІІІ - общински в
кв.343 от плана на гр. Кюстендил.
Съгласно скица № 15-386861-11.08.2017 год., издадена от СГКК – гр.Кюстендил,
ПИ 41112.503.1869 от КККР на гр.Кюстендил, е с площ 281 кв.м. е в урбанизирана
територия, с НТП на имота – „Ниско застрояване до 10 m”, а съгласно Скица № 15531-02.01.2018 год., издадена от СГКК - гр.Кюстендил, ПИ 41112.503.547 от КККР на
гр.Кюстендил, идентичен с УПИ ІІІ – общински в кв. 343 от плана на гр.Кюстендил, с
площ 422 кв.м. е в урбанизирана територия, с НТП – „Ниско застрояване до 10 m”.
Видно от заявлението, заданието за изработване на проект за ИПУП – ПР и
скица – предложение, се предлага изменение на вътрешно- регулационната граница
между УПИ ІV и УПИ ІІІ – общински в кв.343 по плана на гр.Кюстендил, при което от
УПИ ІІІ – общински да се придадат 120 кв.м. към УПИ ІV в кв.343 по плана на гр.
Кюстендил.
В изпълнение на Решение № 699/25.01.2018 год. и необходимостта от
сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне право на
собственост, бе възложено изготвянето на пазарна оценка на поземлен имот с
проектен идентификатор 41112.503.4461 по КККР на гр.Кюстендил, с проектна площ
120.00 кв.м. – общинска собственост.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител е
изготвил пазарна оценка на придаваемия имот, в размер на-15000.00 лева, без вкл.
ДДС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 3,
ал. 5, чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с проектен
идентификатор 41112.503.4461 по КККР на гр.Кюстендил, с проектна площ от
120,00 кв.м. общинска собственост, съгласно АЧОС № 4915/14.06.2018 год., в размер
на 15 000.00 лева, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да сключи предварителен и
окончателен договор с Боян Митков Антов.
3. 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-156/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 829
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
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 в имот пл.сн.№ 35, кв.10 по
плана на с.Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00161/20.06.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпило заявление с вх. №
ОС162/12.10.2017 г. от Митко Стоицов Иванов, с адрес: с.Пиперков чифлик, ул.”Васил
Левски” № 47, общ.Кюстендил, е необходимо съгласие на Общинския съвет да се
проведе процедура по отстъпване право на пристрояване за обект: „Пристройка със
застроена площ от 18,35 кв.м., към първи етаж от жилищна сграда”, изградена въз
основа на учредено право на строеж в имот планоснимачен № 35, кв.10 по плана на
с.Пиперков чифлик, с площ 439.00 кв.метра, за който заедно с имот планоснимачен №
237- частна собственост е отреден УПИ ІІ-35, кв.10 с обща площ 669.00 кв.метра.
Имотът е актуван с АОС № 4916/14.06.2018 год.
Двуетажната масивна жилищна сграда, построена в имот пл.сн.№35, кв.10
по плана на с.Пиперков чифлик, е собственост на: първи жилищен етаж на Митко
Стоицов Иванов съгласно нотариален акт № 12, том ІІІ, дело № 1041/1977 год. и
втори жилищен етаж на Илчо Стоицов Иванов, съгласно нотариален акт № 13, том
ІІІ, дело № 1042/1977 год.
За изграждането на пристройката към първи етаж на съществуваща двуетажна
жилищна сграда е изготвен и съгласуван 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 метода на
сравнителната стойност за правото на строеж и е в размер на 600.00 лева.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 54, ал. 2 във връзка с чл. 51 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на пристрояване за обект:
„Пристройка със застроена площ от 18,35 кв.м., към първи етаж от жилищна
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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сграда”, изградена въз основа на учредено право на строеж в имот планоснимачен
№ 35, кв.10 по плана на с.Пиперков чифлик, с площ 439.00 кв.метра, за който
заедно с имот планоснимачен № 237- частна собственост е отреден УПИ ІІ-35, кв.10
с обща площ 669.00 кв.метра, актуван с АОС № 4916/14.06.2018 год., съгласно
изготвения и съгласуван от Гл.архитект на Община Кюстендил идеен
архитектурен проект.
2. Утвърждава пазарната оценка на право на пристрояване върху 18,35
кв.метра, в размер на 600.00 лева.
договор.

3. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и сключи

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-161/20.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 830
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк на град Кюстендил в местност
„Белия камък”, землище град Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00166/21.06.2018 г., с която докладва, че с влязло в сила Решение № 427, прието на
заседание, проведено на 16.02.2017 г. / Протокол №18/ Общински съвет - Кюстендил
е разрешил изработването на проект за ПУП-ПРЗ по реда на действащата
нормативна уредба за разширението на гробищен парк на град Кюстендил в
местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил, на север и на юг в обхвата на
територия, както следва: ПИ с идентификатори 28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90,
28.91, 28.142 и част от ПИ 28.130, 28.140, 28.141 на север и ПИ с идентификатори 33.6,
33.95, 33.32 и 33.33 и част от ПИ 33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 на юг от КККР на град
Кюстендил при устройствени параметри в съответствие с допустимите за жилищна
устройствена зона Оз (озеленени територии) от Наредба № 7/22.12.2003 г.
(ПНУОВТУЗ) за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони и е одобрил заданието за проектиране.
Общинската администрация предварително е разгледала изготвената
документация:
Сега действащия Гробищен парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”,
землище гр. Кюстендил е разположен от двете страни (северно и южно) на пътната
връзка гр. Кюстендил – гр. Дупница (Дупнишко шосе) и представлява ПИ с
идентификатори 503.1786, 502.595 и 28.96 от действащата кадастрална карта и
кадастрални регистри (КККР) на град Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112.
Проекта за ПУП-ПРЗ за разширението на гробищния парк на град
Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил е изработен в
съответствие с разрешението за изработването му по реда на действащата
нормативна уредба (Предвижданията на стратегическите документи за регионално
развитие и устройство на територията, Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
Закона за собствеността, Закона за енергетиката, Закона за водите, Закона за
кадастъра и имотния регистър и подзаконовата му уредба, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове
(гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ,
Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове, Наредба № 2/
29.06.2004 г. за планиране и проектиране на транспортно - комуникационните
системи в урбанизираните територии и други приложими нормативи) и в
съответствие с Общия устройствен план на община Кюстендил.
Проекта е съобщен на заинтересованите лица по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.
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в неофициалния раздел на държавен вестник /бр.100/15.12.2017 г./ и няма
постъпили възражения.
Проектната документация е съгласувана с експлоатационните дружества,
проекта е разгледан на редовно заседание на Общински експертен съвет по
устройство на територията (ОбЕСУТ) и е приет с Решение № II-2 от Протокол №
14/20.06.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 135, ал. 3 от
ЗУТ, при условията на чл. 136 от ЗУТ и Решение № II-2 от Протокол № 14/20.06.2018
г. на ОбЕСУТ, във връзка с чл. 21, ал. 8 от Закона за общинската собстевност, 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:
1. Одобрява проекта за ПУП-ПРЗ за разширение на гробищен парк на
град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил, на север в
обхвата на територията на ПИ с идентификатори 28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89,
28.90, 28.91, 28.142 и част от ПИ 28.130, 28.140, 28.141 от КККР на град Кюстендил и на
юг в обхвата на територията на ПИ с идентификатори 33.6, 33.95, 33.32 и 33.33 и
част от ПИ 33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 от КККР на град Кюстендил при спазени
устройствени параметри в съответствие с допустимите за жилищна устройствена
зона Оз (озеленени територии) от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Приложеният проект на ПУП – ПРЗ в графичен и цифров вид е неразделна
част от настоящото решение.
2. Допуска предварително изпълнение на ПУП-ПРЗ за разширение на
гробищен парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище 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.
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.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.
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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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-166/21.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 831
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Полска Скакавица, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00143/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-163/23.03.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000634 /по скица-проект/ по предходен план с площ 6.589 дка за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Полска Скакавица, общ.Кюстендил, по преписка на
насл. Васил Димитров Шалев. Имотът представлява част от имот №000629 по
предходен план и с идентификатор 57319.46.12 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Полска Скакавица с площ 22.118 дка с начин на трайно
ползване – Пасище, актуван с АОС №4868/31.05.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от
15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05153/06.07.2010 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №47-12/22.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Васил
Димитров Шалев в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка
с вх.№38058 от 24.01.1992 г. и скица-проект №Ф00289/06.03.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №000634 /по предходен план/ с площ от 6.589 дка, начин на трайно
ползване – Пасище, мера, Х категория в местност “Ридо”, землището на с.Полска
Скакавица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000629 /по предходен
план/ и с идентификатор 57319.46.12 – Общински поземлен фонд с площ от 22.118
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.
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дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№38058 от
24.01.1992 г. на наследниците на Васил Димитров Шалев.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-143/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 832
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Стенско, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00144/19.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило мотивирано
искане вх.№92-00-72/13.02.2018 г. от Общинска служба по Земеделие - гр.Кюстендил, с
офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне
земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато
право на собственост в план за земеразделяне. След геодезическо заснемане, по реда на
Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделските имоти:
- с № 005232 /по скица-проект/ с площ 0.435 дка, за който има издадено съдебно
решение по предявени реституционни претенции за земеделска земя в землището на
с.Стенско, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Добрин Григоров Тричков. Имотът
представлява част от имот №005135 с площ 1.212 дка с начин на трайно ползване – Ов.
градина-тер. в землището на с.Стенско, актуван с АОС № 4314/01.04.2016 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №428/08.07.2016 г. на КРС и
Решение №221/04.11.2016 г. на КАС; скица-проект № К00165/08.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 005232 с площ от 0.435 дка, начин на трайно ползване-Ов. градинатер., VІІ категория в местност “Смърделян”, землището на с.Стенско, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №005135 – Общински поземлен фонд с
площ от 1.212 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка
вх.№38055К/24.01.1992 г. на наследниците на Добрин Григоров Тричков.

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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.
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администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-144/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 833
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Раждавица, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00145/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-585/20.12.2017 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000547 /по скица-проект/ с площ 1.098 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Раждавица, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Анчев
Йовчев. Имотът представлява част от имот №000543 с площ 5.075 дка с начин на
трайно ползване – Пасище, мера, актуван с АОС №4665/05.05.2017 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С
договор за аренда №Д-00-484/25.08.2017 г. имотът е предоставен за временно ползване
за срок от 5 стопански години на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни.
- с №000548 /по скица-проект/ с площ 2.211 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Раждавица, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Анчев
Йовчев. Имотът представлява част от имот №000543 с площ 5.075 дка с начин на
трайно ползване – Пасище, мера, актуван с АОС №4665/05.05.2017 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С
договор за аренда №Д-00-484/25.08.2017 г. имотът е предоставен за временно ползване
за срок от 5 стопански години на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни.
- с №000550 /по скица-проект/ с площ 0.659 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Раждавица, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Анчев
Йовчев. Имотът представлява част от имот №000543 с площ 5.075 дка с начин на
трайно ползване – Пасище, мера, актуван с АОС №4665/05.05.2017 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
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Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С
договор за аренда №Д-00-484/25.08.2017 г. имотът е предоставен за временно ползване
за срок от 5 стопански години на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни.
- с №000551 /по скица-проект/ с площ 0.634 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Раждавица, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Анчев
Йовчев. Имотът представлява част от имот №000543 с площ 5.075 дка с начин на
трайно ползване – Пасище, мера, актуван с АОС №4665/05.05.2017 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С
договор за аренда №Д-00-484/25.08.2017 г. имотът е предоставен за временно ползване
за срок от 5 стопански години на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни.
- с №000552 /по скица-проект/ с площ 0.474 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Раждавица, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Анчев
Йовчев. Имотът представлява част от имот №000543 с площ 5.075 дка с начин на
трайно ползване – Пасище, мера, актуван с АОС №4665/05.05.2017 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С
договор за аренда №Д-00-484/25.08.2017 г. имотът е предоставен за временно ползване
за срок от 5 стопански години на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни.
- с №042041 /по скица-проект/ по предходен план с площ 1.521 дка за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Раждавица, общ.Кюстендил, по преписка на насл.
Георги Анчев Йовчев. Имотът представлява част от имот №042026 по предходен план
и с идентификатор 63536.42.26 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Раждавица с площ 3.871 дка с начин на трайно ползване – Овощна градина, актуван с
АОС №4826/08.05.2018 г. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19,
ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №50-19/03.01.1997 г.
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците
Георги Анчев Йовчев в съществуващи/възстановими/ стари реални граници
преписка с вх.№42077 от 28.08.1991 г. и скици-проекти №Ф01826/13.12.2017
№Ф01827/13.12.2017
г.;
№Ф01828/13.12.2017
г.;
№Ф01829/13.12.2017
№Ф01830/13.12.2017 г. и №Ф01831/13.12.2017 г.

за
на
по
г.,
г.;

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
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чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №000547 с площ от 1.098 дка, начин на трайно ползване – Пасище,
мера, ІІІ категория в местност “Драгиново усое”, землището на с.Раждавица, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000543 – Общински поземлен фонд с
площ от 5.075 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№42077 от 28.08.1991 г. на наследниците на Георги Анчев Йовчев.
2. Имот №000548 с площ от 2.211 дка, начин на трайно ползване – Пасище,
мера, ІІІ категория в местност “Булна нива”, землището на с.Раждавица, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000543 – Общински поземлен фонд с
площ от 5.075 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№42077 от 28.08.1991 г. на наследниците на Георги Анчев Йовчев.
3. Имот №000550 с площ от 0.659 дка, начин на трайно ползване – Пасище,
мера, ІІІ категория в местност “Азна”, землището на с.Раждавица, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №000543 – Общински поземлен фонд с площ от 5.075
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№42077 от
28.08.1991 г. на наследниците на Георги Анчев Йовчев.
4. Имот №000551 с площ от 0.634 дка, начин на трайно ползване – Пасище,
мера, ІІІ категория в местност “Азна”, землището на с.Раждавица, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №000543 – Общински поземлен фонд с площ от 5.075
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№42077 от
28.08.1991 г. на наследниците на Георги Анчев Йовчев.
5. Имот №000552 с площ от 0.474 дка, начин на трайно ползване – Пасище,
мера, ІІІ категория в местност “Азна”, землището на с.Раждавица, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №000543 – Общински поземлен фонд с площ от 5.075
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№42077 от
28.08.1991 г. на наследниците на Георги Анчев Йовчев.
6. Имот №042041 /по предходен план/ с площ от 1.521 дка, начин на трайно
ползване – Овощна градина, VІ категория в местност “Азна”, землището на
с.Раждавица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №042026 /по предходен
план/ и с идентификатор 63536.42.26 – Общински поземлен фонд с площ от 3.871
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№42077 от
28.08.1991 г. на наследниците на Георги Анчев Йовчев.
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
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административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-145/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 834
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Търновлаг, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00146/19.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило мотивирано
искане вх.№92-00-238/09.05.2018 г. от Общинска служба по Земеделие - гр.Кюстендил,
с офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне
земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствеността в план за
земеразделяне.
След геодезическо заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. e установено, че
новозаснетият имот в местност „Плочата” с площ 2.500 дка по Решение №61\5 от
07.11.2000 г. на ПК гр.Кюстендил на наследниците на Кирил Георгиев Давидков
попада в имот № 009110 в план за земеразделяне с начин на трайно ползване – нива,
местност „Грамаге”, актуван с АОС №2151/23.03.2011 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С Решение №9З/30.03.2018 г. на Общинска служба по земеделие гр.Кюстендил за стойността на
обезщетението със земя на собствениците по реда на чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ по
преписка вх.№500330 от 12.12.2017 г. на наследниците на Кирил Георгиев Давидков е
определено обезщетение със земя на стойност 1800 лв.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №61\5 от 07.11.2000 г. на ПК
гр.Кюстендил за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или
възстановими стари реални граници в землището на с.Търновлаг; Решение № 9З/30.03.2018 г. на Общинска служба по земеделие гр.Кюстендил за определяне
стойността на обезщетение по преписка вх. 500330 от 12.12.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие част от имот № 009110 с начин на трайно ползване-нива, ІІІ
категория в местност “Грамаге”, землището на с.Търновлаг, общ. Кюстендил –
Общински поземлен фонд с обща площ от 5.000 дка да се предостави за
обезщетяване по ЗСПЗЗ на стойност 1800 лв. съгласно Решение №9-З/30.03.2018 г. на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
Общинска служба по земеделие гр.Кюстендил по преписка вх.№500330 от 12.12.2017
г. на наследниците на Кирил Георгиев Давидков.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 61-00-146/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 835
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Шипочано, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00147/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-123/08.03.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000217 /по скица-проект/ с площ 4.257 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Шипочано, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Тодор Накев
Кромидов. Имотът представлява част от имот №000212 с площ 13.152 дка с начин на
трайно ползване – Изостав.тр.нас., актуван с АОС №4365/13.04.2016 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №3 от 27.12.2012 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-164/28.12.2012 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000222 /по скица-проект/ с площ 1.900 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Шипочано, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Тодор Накев
Кромидов. Имотът представлява част от имот №000212 с площ 13.152 дка с начин на
трайно ползване – Изостав.тр.нас., актуван с АОС №4365/13.04.2016 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №3 от 27.12.2012 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-164/28.12.2012 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000170 /по скица-проект и предходен план/ с площ 2.793 дка, за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Шипочано, общ.Кюстендил, по преписка на насл.
Тодор Накев Кромидов. Имотът представлява част от имот №000153/по предходен
план/ и с идентификатор 83257.17.33 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Шипочано с площ 11.295 дка с начин на трайно ползване –
Неизползвана ливада, актуван с АОС №4825/08.05.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №3 от
27.12.2012 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05164/28.12.2012 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №69-55/03.02.2006 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Тодор
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
Накев Кромидов в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№53С03 от 23.01.2006 г. и скици-проекти №Ф30286/28.02.2018 г., №Ф30287/28.02.2018
г., №Ф30290/28.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №000217 с площ от 4.257 дка, начин на трайно ползване –
Изостав.тр.нас., VІ категория в местност “Кулата”, землището на с.Шипочано, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000212 – Общински поземлен фонд с
площ от 13.152 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№53С03 от 23.01.2006 г. на наследниците на Тодор Накев Кромидов.
2. Имот №000222 с площ от 1.900 дка, начин на трайно ползване –
Изостав.тр.нас., VІ категория в местност “Кулата”, землището на с.Шипочано, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000212 – Общински поземлен фонд с
площ от 13.152 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№53С03 от 23.01.2006 г. на наследниците на Тодор Накев Кромидов.
3. Имот №000170/по предходен план/ с площ от 2.793 дка, начин на трайно
ползване – Неизп.лив.др.п., ІХ категория в местност “Заячица”, землището на
с.Шипочано, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000153/по предходен
план/ и с идентификатор 83257.17.33 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Шипочано – Общински поземлен фонд с площ от 11.295 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№53С03 от 23.01.2006 г. на
наследниците на Тодор Накев Кромидов.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 61-00-147/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 836
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание § 2 7 ал.
, 2 ,т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с. Бер син, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00148/19.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило мотивирано
искане вх.№92-00-35/25.01.2018 г. от Общинска служба по Земеделие - гр.Кюстендил, с
офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне
земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствеността в план за
земеразделяне. След геодезическо заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са
установени границите на земеделските имоти:
- с № 047019 /по скица-проект/ с площ 2.000 дка, за който има издадено решение за
определяне правото на обезщетение и стойността на обезщетението със земя в
землището на с.Берсин, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Симеон Спиридонов
Манов. Имотът представлява част от имот с идентификатор 03962.47.12 с площ 5.329
дка с начин на трайно ползване – нива в землището на с.Берсин, актуван с АОС
№4824/26.04.2018 г. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от
ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане и писмото са приложени: Решение №7-О от 07.11.2017
г. за определяне на наследниците на Симеон Спиридонов Манов правото на
обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски
земи; Решение № 8-З от 12.12.2017 г. за стойността на обезщетението със земя на
насл.Симеон Спиридонов Манов по преписка за обезщетяване вх.№ 021БО от
07.11.2017 г.; скица-проект №Ф31522/10.01.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 047019/по скица – проект/ с площ от 2.000 дка, начин на трайно
ползване-нива, ІІІ категория в местност “Над селото”, землището на с.Берсин, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот с идентификатор 03962.47.12 – Общински
поземлен фонд с площ от 5.329 дка /номер по предходен план 047012/, да се
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
предостави за обезщетяване по ЗСПЗЗ, по преписка за обезщетяване вх.№ 021Б0 от
07.11.2017 г. на наследниците на Симеон Спиридонов Манов.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 61-00-148/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 837
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Катрище, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00149/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№24-00-117/26.02.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000178 /по скица-проект/ по предходен план с площ 6.092 дка за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Катрище, общ.Кюстендил, по преписка на насл.
Петър .Гаников. Имотът представлява част от имот №000091 по предходен план и с
идентификатор 36659.1.91 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Катрище с площ 17.920 дка с начин на трайно ползване – Нива, актуван с АОС
№4869/31.05.2018 г. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №3 от 27.02.2012 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-164/28.12.2012 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №29-49/26.07.1999 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Петър .
Гаников в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№25061 от 18.11.1991 г. и скица-проект №Ф28111/13.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №000178/по предходен план/ с площ от 6.092 дка, начин на трайно
ползване – Нива, V категория в местност “Дупките”, землището на с.Катрище, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000091 /по предходен план/ и с
идентификатор 36659.1.91 – Общински поземлен фонд с площ от 17.920 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№25061 от 18.11.1991 г. на
наследниците на Петър. Гаников.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 61-00-149/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 838
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Вратца, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00150/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-91/20.02.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №049203 /по скица-проект/ с площ 2.059 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Вратца, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Корна Кирилова
Тодорова. Имотът представлява част от имот №049193 с площ 5.784 дка с начин на
трайно ползване – Използв.ливада, актуван с АОС №4814/14.03.2018 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №42-12/22.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Корна
Кирилова Тодорова в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№33209 от 27.02.1992 г. и скица-проект №Ф24668/13.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №049203 с площ от 2.059 дка, начин на трайно ползване –
Използв.ливада, V категория в местност “Малиновица”, землището на с.Вратца,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №049193 – Общински поземлен
фонд с площ от 5.784 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№33209 от 27.02.1992 г. на наследниците на Корна Кирилова
Тодорова.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 27 от дневният ред по ДЗ № 61-00-150/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
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Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 839
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Полска Скакавица, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00151/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-26/19.01.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №040002 /по скица-проект/ по предходен план с площ 1.266 дка и с
идентификатор 57319.40.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри с площ
1.265 дка, за който има издадено решение за признато право за възстановяване на
собствеността в стари реални граници в землището на с.Полска Скакавица,
общ.Кюстендил, по преписка на насл. Атанас Милошов Величков. Имотът
представлява целия имот с идентификатор 57319.40.2 с площ 1.265 дка с начин на
трайно ползване – Нива, актуван с АОС №4829/08.05.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000524 /по скица-проект/ по предходен план с площ 2.102 дка за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Полска Скакавица, общ.Кюстендил, по преписка на
насл. Атанас Милошов Величков. Имотът представлява част от имот №000065 по
предходен план и с идентификатор 57319.40.19 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри с площ 2.817 дка с начин на трайно ползване – Ливада,
актуван с АОС №4827/08.05.2018 г. Община Кюстендил е придобила имота на
основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на
комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на
Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000526 /по скица-проект/ по предходен план с площ 2.466 дка за който има
издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари
реални граници в землището на с.Полска Скакавица, общ.Кюстендил, по преписка на
насл. Атанас Милошов Величков. Имотът представлява част от имот №000063 по
предходен план и с идентификатор 57319.40.18 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри с площ 12.458 дка с начин на трайно ползване – Ливада,
актуван с АОС №4828/08.05.2018 г. Община Кюстендил е придобила имота на
основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на
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комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на
Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №47-12/22.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Атанас
Милошов Величков в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№38233 от 16.03.1992 г. и скици-проекти №Ф00271/11.01.2018 г.,
№Ф00278/11.01.2018 г. и №Ф00276/11.01.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №040002 /по предходен план/ с площ от 1.265 дка, начин на трайно
ползване – Нива, Х категория в местност “Чукара”, землището на с.Полска
Скакавица, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №040002 /по предходен
план/ и с идентификатор 57319.40.2 – Общински поземлен фонд с площ от 1.265 дка
да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№38233 от 16.03.1992
г. на наследниците на Атанас Милошов Величков.
2. Имот №000524 /по предходен план/ с площ от 2.102 дка, начин на трайно
ползване – Ливада, Х категория в местност “Галеница”, землището на с.Полска
Скакавица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000065 /по предходен
план/ и с идентификатор 57319.40.19 – Общински поземлен фонд с площ от 2.817
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№38233 от
16.03.1992 г. на наследниците на Атанас Милошов Величков.
3. Имот №000526 /по предходен план/ с площ от 2.466 дка, начин на трайно
ползване – Ливада, Х категория в местност “Галеница”, землището на с.Полска
Скакавица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000063 /по предходен
план/ и с идентификатор 57319.40.18 – Общински поземлен фонд с площ от 12.458
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№38233 от
16.03.1992 г. на наследниците на Атанас Милошов Величков.

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
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администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 28 от дневният ред по ДЗ № 61-00-151/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 840
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Скриняно, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00152/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-154/20.03.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000125 /по скица-проект/ с площ 5.829 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Скриняно, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Йорданка Петрова
Тодорова. Имотът представлява част от имот №000086/по предходен план/ и с
идентификатор 66891.30.12/по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Скриняно/ с площ 26.579 дка с начин на трайно ползване – Ливада, актуван с АОС
№3899/05.06.2015 г. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С договор за аренда №Д-00-335/20.05.2015 г. имотът е
предоставен за временно ползване за срок от 5 стопански години на животновъден
обект с пасищни селскостопански животни.
- с №000126 /по скица-проект/ с площ 2.923 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Скриняно, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Йорданка Петрова
Тодорова. Имотът представлява част от имот №000086/по предходен план/ и с
идентификатор 66891.30.12/по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Скриняно/ с площ 26.579 дка с начин на трайно ползване – Ливада, актуван с АОС
№3899/05.06.2015 г. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С договор за аренда №Д-00-335/20.05.2015 г. имотът е
предоставен за временно ползване за срок от 5 стопански години на животновъден
обект с пасищни селскостопански животни.
- с №000127 /по скица-проект/ с площ 5.589 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Скриняно, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Йорданка Петрова
Тодорова. Имотът представлява част от имот №000086/по предходен план/ и с
идентификатор 66891.30.12/по кадастралната карта и кадастралните регистри на
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с.Скриняно/ с площ 26.579 дка с начин на трайно ползване – Ливада, актуван с АОС
№3899/05.06.2015 г. Община Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил. С договор за аренда №Д-00-335/20.05.2015 г. имотът е
предоставен за временно ползване за срок от 5 стопански години на животновъден
обект с пасищни селскостопански животни.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №56-13/21.08.1996 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Йорданка Петрова Тодорова в съществуващи/възстановими/ стари реални граници
по преписка с вх.№45206 от 14.02.1992 г. и скици-проекти №Ф01299/12.03.2018 г.,
№Ф01300/12.03.2018 г., №Ф01301/12.03.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Имот №000125/по предходен план/ с площ от 5.829 дка, начин на трайно
ползване – ливада, V категория в местност “Черни ниви”, землището на
с.Скриняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000086/по предходен
план/ и с идентификатор 66891.30.12 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Скриняно – Общински поземлен фонд с площ от 26.579 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№45206 от 14.02.1992 г. на
наследниците на Йорданка Петрова Тодорова.
2.Имот №000126/по предходен план/ с площ от 2.923 дка, начин на трайно
ползване – ливада, V категория в местност “Градище”, землището на с.Скриняно,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000086/по предходен план/ и с
идентификатор 66891.30.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Скриняно – Общински поземлен фонд с площ от 26.579 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№45206 от 14.02.1992 г. на наследниците
на Йорданка Петрова Тодорова.
3.Имот №000127/по предходен план/ с площ от 5.589 дка, начин на трайно
ползване – ливада, V категория в местност “Бански път”, землището на
с.Скриняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000086/по предходен
план/ и с идентификатор 66891.30.12 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Скриняно – Общински поземлен фонд с площ от 26.579 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№45206 от 14.02.1992 г. на
наследниците на Йорданка Петрова Тодорова.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 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
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 29 от дневният ред по ДЗ № 61-00-152/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 841
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Скриняно, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00153/19.06.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило мотивирано
искане вх.№92-00-127/12.03.2018 г. от Общинска служба по Земеделие - гр.Кюстендил,
с офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне
земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствеността в план за
земеразделяне. След геодезическо заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са
установени границите на земеделските имоти:
- с № 022035 /по скица-проект/по предходен план с площ 2.500 дка, за който има
издадено решение за определяне правото на обезщетение и стойността на
обезщетението със земя в землището на с.Скриняно, общ.Кюстендил, по преписка на
насл. Гица Зарева Стоянова. Имотът представлява част от имот №022034 по предходен
план и с идентификатор 66891.22.34 по Кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Скриняно с площ 31.422 дка с начин на трайно ползване – Нива в землището на
с.Скриняно, актуван с АОС №4867/31.05.2018 г. Община Кюстендил е придобила
имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №2 от 15.10.2010 г. на
комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на
Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане и писмото са приложени: Решение №56\10 от
16.04.2015 г. за определяне на наследниците на Гица Зарева Стоянова правото на
обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски
земи; Решение № 8-З от 12.12.2017 г. за стойността на обезщетението със земя на насл.
Гица Зарева Стоянова по преписка за обезщетяване вх.№ 45102 от 16.04.2015 г.; скицапроект №Ф01274/26.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 022035/по скица – проект/ с площ от 2.500 дка, начин на трайно
ползване-Нива, V категория в местност “Груячо”, землището на с.Скриняно, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот с идентификатор 66891.22.34 – Общински
поземлен фонд с площ от 31.422 дка /номер по предходен план 022034/, да се
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
предостави за обезщетяване по ЗСПЗЗ, по преписка за обезщетяване вх.№ 45102 от
16.04.2015 г. на наследниците на Гица Зарева Стоянова.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 30 от дневният ред по ДЗ № 61-00-153/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 842
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.06.2018 г.
Протокол № 34
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Ново село, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00154/19.06.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-90/20.02.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №036023 /по скица-проект/ с площ 1.155 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ново село, общ.Кюстендил, по преписка на Методи Григоров
Николов. Имотът представлява част от имот №036010 с площ 3.078 дка с начин на
трайно ползване – Ливада, актуван с АОС №4819/27.03.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №036024 /по скица-проект/ с площ 1.040 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ново село, общ.Кюстендил, по преписка на Методи Григоров
Николов. Имотът представлява част от имот №036010 с площ 3.078 дка с начин на
трайно ползване – Ливада, актуван с АОС №4819/27.03.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №036025 /по скица-проект/ с площ 0.883 дка, за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ново село, общ.Кюстендил, по преписка на Методи Григоров
Николов. Имотът представлява част от имот №036010 с площ 3.078 дка с начин на
трайно ползване – Ливада, актуван с АОС №4819/27.03.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №44-11/08.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на Методи Григоров
Николов в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
вх.№35093 от 08.04.1992 г. и скици-проекти №Ф14050/13.02.2018 г., №Ф14051/13.02.2018
г. и №Ф14052/13.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №036023 с площ от 1.155 дка, начин на трайно ползване – Ливада, Х
категория в местност “Мушмулата”, землището на с.Ново село, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №036010 – Общински поземлен фонд с площ от 3.078
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№35093 от
08.04.1992 г. на Методи Григоров Николов.
2. Имот №036024 с площ от 1.040 дка, начин на трайно ползване – Ливада, Х
категория в местност “Реката”, землището на с.Ново село, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №036010 – Общински поземлен фонд с площ от 3.078
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№35093 от
08.04.1992 г. на Методи Григоров Николов.
3. Имот №036025 с площ от 0.883 дка, начин на трайно ползване – Ливада, Х
категория в местност “При сеновала”, землището на с.Ново село, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №036010 – Общински поземлен фонд с площ от 3.078
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№35093 от
08.04.1992 г. на Методи Григоров Николов.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 07. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 07. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
34-то заседание на 28 юни 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 34/28.06.2018 г., т. 31 от дневният ред по ДЗ № 61-00-154/19.06.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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