Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 862
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Опрощаване на дължими държавни вземания по молба на
Светослава Петрова Макенджиева.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-1439/23.08.2018 г., с която докладва, че с писмо изх. № 94-0571/17.07.2018 г. на Председателя на комисията по опрощаване на несъбираеми
държавни вземания към Администрацията на Президента на Република България е
изпратил до Общински съвет - Кюстендил преписката образувана по повод молба за
опрощаване на несъбираемо държавно вземане от Светослава Петрова Макенджиева,
за опрощаване на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България на
вземанията към българската държава, представлявана от Министерство на околната
среда и водите и Министерство на финансите в размер на 1 198 773 лв. /един милион
сто деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и три лева/, представляващи
разноски за процесуално представителство пред Софийски апелативен съд по гр.д.
№ 4728/2013 г., 7 с-в, за която сума е образувано изп. дело № 20178380406181 по описа
на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838 на КЧСИ, с район на действие СГС. Към
писмото е приложена молбата на г-жа Макенджиева, ведно с всичките й приложения,
както и списък с необходимите документи, които трябва да се съберат от общинската
администрация.
В молбата за опрощаване на несъбираемо държавно вземане, Светослава Петрова
Макенджиева, е посочила, че държавното вземане против нея е за присъдено
юрисконсултско възнаграждение, под формата на съдебни разноски, каквито реално
държавата не е направила, т.е липсва реална престация, с която да е ощетена
държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите и Министерство на
финансите със сума в размер на 1 198 773 лв. /един милион сто деветдесет и осем
хиляди седемстотин седемдесет и три лева/.
Във връзка с възложената компетентност на Президента на Република България
в областта на публичните финанси е и задължението на местните органи на власт,
при поискване да съберат и предоставят сведения и документи, необходими за
изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за опрощаване на
несъбираемите публични и частни държавни вземания на молителите. В тази връзка
председателят на Общински съвет - Кюстендил с писмо изх. № 01-00-2/30.07.2018 г., е
поканил от г-жа Макенджиева, в най – кратък срок да се яви в администрацията на
общинския съвет, за да попълни два броя декларации изпратени от администрацията
на президента, което е изпълнено от молителката. В декларацията г-жа Макенджиева
е декларирала доход единствено от трудово възнаграждение в размер на 958 лв. Светослава Петрова Макенджиева работи като Началник отдел «Социални дейности»
в Община Кюстендил, и доход единствено от трудово възнаграждение на сина й
Петър Светославов Иванов, с който живее в едно домакинство, в размер на 570 лв.
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С писмо изх. № 01-00-2/06.08.2018 г. до кмета на Община Кюстендил,
председателят на Общински съвет – Кюстендил е изискал от общинска
администрация да събере и предостави сведения за семейното положение на г- жа
Макенджиева, както и информация за цялостното й имотно състояние, в т.ч. да се
посочи данъчната оценка / застрахователна стойност / на притежаваното имущество,
каква идеална част притежава молителя и кои са останалите собственици, ако има
такива.
С писмо изх. № 01-00-2/09.08.2018 г. кмета на Община Кюстендил е предоставил
информация относно данъчно задълженото лице Светослава Макенджиева, като е
предоставил Удостоверение за декларирани данни с изх. № УД005269/09.08.2018 г.
издадено от Отдел «МП» на Община Кюстендил, от което е видно, че г-жа
Макенджиева не притежава недвижимо имущество, а е ползвател на имот,
собственост на сина й Петър Светославов Иванов, с който живее в едно домакинство, с
данъчна оценка на имота от 87 168,20 лв. /осемдесет и седем хиляди сто шестдесет и
осем лева и двадесет стотинки/ и притежава лек автомобил модел «ТОЙОТА РАВ - 4»,
с рег. № КН 1082 АТ, със застрахователна стойност 7 000 лв. /седем хиляди лева/,
съгласно Автотехническа оценителна експертиза за базова застрахователна стойност
на МПС № 000119/23.08.2018 г. от инж. Анелия Ангелова
С писмо изх. № 01-00-2/09.08.2018 г. кмета на Община Кюстендил е предоставил
информация относно семейното положение на Светослава Макенджиева, като е
предоставил Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца изх. № 01-002/06.08.2018 г. издадено от Община Кюстендил, от което е видно, че г-жа
Макенджиева е разведена и има един син Петър Светославов Иванов, с когото живее в
едно домакинство, както и въпросник- сведение за семейното положение на
длъжника от 09.08.2018 г., попълнен и подписан от Таня Каменова Атанасова –
Здравкова, Началник отдел «АО и ЕСГРАОН» в Община Кюстендил.
С оглед на обстоятелството, че Общинския съвет следва да даде мотивирано
мнение за окончателното окомплектоване на преписката и изпращането й отново на
администрацията на Президента на Република България за окончателното й
разглеждане, следва да се прецизират фактите и обстоятелствата и да се изрази
становище по молбата на г-жа Макенджиева.
В дебатите по приемането на решенеието се изрази становище, че г- жа
Макенджиева е служител в Община Кюстендил, предвид което общинския съвет да
гласува с „въздаржал се” и по двата варианта по поректа за решение. Председателя на
групата на „БСП и КОАЛИЦИЯ „ЗА ПРОМЯНА“, заяви, че няма да участват в
гласуването.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и писмо изх. № 94-05-71/17.07.2018 г. на Председателя
на комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към
Администрацията на Президента на Република България, Общинският съвет
и след отчитането на резултатите от проведеното гласуване за Вариант 1 от
проекта за решение:
Присъствали - 32 общински съветници
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
Гласували – 26
За – 1
Против - 0
Въздържали се – 25
Негласували - 6
Вариант 1 от проекта за решение не получи необходимото мнозинство повече
от половината от присъстващите съветници, а именно 17 гласа „за”, съгласно
разпоредбата на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема проект за решение
Вариант 1: Предлага на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни
вземания към Администрацията на Президента на Република България, да бъдат
опростени на Светослава Петрова Макенджиева, ЕГН – хххххх, с адрес гр.
Кюстендил, ул. «Марица» №8, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, дължими
държавни вземания на Министерство на околната среда и водите и Министерство
на финансите, в размер на 1 198 773 лв. /един милион сто деветдесет и осем хиляди
седемстотин седемдесет и три лева/, представляващи разноски за процесуално
представителство пред Софийски апелативен съд по гр.д. № 4728/2013 г., 7 с-в, за
която сума е образувано изп. дело № 20178380406181 по описа на ЧСИ Милен
Бъзински, рег. № 838 на КЧСИ, с район на действие СГС.
и след отчитането на резултатите от проведеното гласуване за Вариант 2 от
проекта за решение:
Присъствали - 32 общински съветници
Гласували – 25
За – 0
Против - 1
Въздържали се – 24
Негласували - 7
Вариант 2 от проекта за решение не получи необходимото мнозинство повече
от половината от присъстващите съветници, а именно 17 гласа „за”, съгласно
разпоредбата на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема проект за решение
Вариант 2: Предлага на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни
вземания към Администрацията на Президента на Република България, да не
бъдат опростени на Светослава Петрова Макенджиева, ЕГН – хххххх, с адрес гр.
Кюстендил, ул. «Марица» №8, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, дължими
държавни вземания на Министерство на околната среда и водите и Министерство
на финансите, в размер на 1 198 773 лв. /един милион сто деветдесет и осем хиляди
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
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седемстотин седемдесет и три лева/, представляващи разноски за процесуално
представителство пред Софийски апелативен съд по гр.д. № 4728/2013 г., 7 с-в, за
която сума е образувано изп. дело № 20178380406181 по описа на ЧСИ Милен
Бъзински, рег. № 838 на КЧСИ, с район на действие СГС.

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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 93-00-1439/23.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 863
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Община
Кюстендил за 2017 г. заедно с одитен доклад на Сметната палата.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00211/28.08.2018 г., с която докладва, че на основание чл. 140, ал.1, изречение второ от
Закона за публичните финанси, представям за приемане от Общинския съвет на
одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2017 г. заено с одитен
доклад №0400313117 на Сметната палата за резултатите от извършения финансов
одит на годишния финансов отчет, постъпил в Община Кюстендил с вх. №92-00343/27.08.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА чл. 140, ал. 1, изречение второ от Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема за информация одитирания финансов отчет заедно с одитно
становище за заверка на годишния финансов отчет на Община Кюстендил за
2017г. с одитен доклад №0400313117 на Сметната палата, съгласно приложенията.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-211/28.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 864
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на
Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00201/22.08.2018 г., с която докладва, че на основание чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 36 и чл. 46, ал. 1 и
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,изпълнение и
отчитане на общинският бюджет на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския
дълг, чл. 36 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.
съгласно Приложения № 1 – 4.
2. Приема годишния отчет на средства от Европейския съюз към 31.12.2017
г. съгласно Приложение № 6.
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2017 г. съгласно Приложение № 5.
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.
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Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-201/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 865
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Информация за изпълнението на бюджета и сметките за
средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг за
полугодието на 2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00202/22.08.2018 г., с която докладва, че в изпълнение на чл. 137, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси, чл. 34, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинският бюджет на Община
Кюстендил, предоставям на Вашето внимание информация за изпълнението на
бюджета на Община Кюстендил и сметките за средства от ЕС за полугодието на 2018
г. За същия период за Ваша информация предоставям и справка-отчет за състоянието
на общинския дълг. В приложение №1 са дадени подробности по изпълнението на
бюджета към 30.06.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка чл. 137, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, чл. 34, ал. 2 и
ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл.
5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение информацията за изпълнението на бюджета към
30.06.2018 г. съгласно приложение № 1-4.
2. Приема за сведение информацията за състоянието на общинския дълг
към 30.06.2018 г., съгласно приложение №5.
3. Приема за сведение информацията за отчета на средства от Европейския
съюз към 30.06.2018 г., съгласно приложение №6.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
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На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-202/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 866
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Приемане на Средносрочна бюджетна прогноза за местните
дейности на Община Кюстендил за периода 2019 г. – 2021 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00207/22.08.2018 г., с която докладва, че средносрочната бюджетна прогноза на Община
Кюстендил за периода 2019 - 2021 г. е разработена във връзка с изискванията на чл. 82
от Закона за публичните финанси, чл.16 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, Решение № 51 от 31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и на
база дадените указания на МФ с писмо № БЮ-1 от 12.02.2018 г. (обявена на сайта на
министерство на финансите на 16.02.2018 г.) за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019 2021 г.
Ангажименти на общините при разработването и актуализирането на
бюджетната прогноза са в изпълнение на Закона за публичните финанси (ЗПФ),
където средносрочното бюджетно планиране и консолидираната фискална програма
имат съществена значение. Въведените със ЗПФ фискални правила и базисни такива
при прогнозиране за средносрочен период е свързано със засилване на
съществуващите към момента дългови правила, залагането на средносрочна цел за
придържането към балансирано бюджетно салдо на касова основа и разпоредби
ограничаващи средния темп на нарастване на разходите за местни дейности по
бюджетите на общините.
При разработването на Актуализираните бюджетни прогнози за периода 2019
- 2021 г. общините не могат да предвиждат натрупването на нови задължения за
разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, ако не са привели
показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с
чл.94,ал.3 т.1 и 2 от ЗПФ. За община Кюстендил тези изисквания са спазени, а
показателите се следят ежемесечно.
Съгласно Указанията на Министъра на финансите, дадени с писмо № БЮ-1
от 12.02.2018 г. г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на
първостепенните разпоредители с бюджети за периода 2019 - 2021 г., бюджетните
прогнози се разработват при базов сценарий, отразяващ изпълняваните към момента
политики, без включването на нови и/или актуализиране на съществуващи, при
отразяване на настъпилите към момента промени в нормативната уредба.
Прогнозите се разработват на базата на:
- Одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г., без еднократните разходи за 2018 г.;
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- Одобрените с РМС № 808/2017 г. промени в Актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2019 г., одобрена с РМС №
654/2017 г.;
- Запазване на допусканията за развитието на икономиката и
законодателната политика, като за 2021 г. се запазват допусканията за 2020 г., като по
отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2019 - 2021 г.
се увеличава номиналният размер на разходите за персонал с очаквания ръст на
минималната работна заплата за страна.
С Решение на Министерския съвет № 264 от 19.04.2018 г. е одобрена
средносрочната бюджетна прогноза (СББП) на Република България за периода 2019 2021 г. В нея подробно са описани средносрочните цели на фискалната политика на
държавата, основните фискални параметри, предвиждания и прогнози за
средносрочния период.
В представената Средносрочна бюджетна прогноза на община Кюстендил
(АБП) са спазени дадените в СББП на държавата основи макроикономически
допускания за периода, както и предвижданията за ръст на някои разходи,
определяни на национално ниво, съобразена е и с очаквания размер на инфлацията,
и при съобразяване с основните приоритети на Общинския план за развитие на
община Кюстендил.
Основна цел, заложена при разработване на СБП на общината, е запазване на
балансирано бюджетно салдо по бюджета на общината, поддържане на стабилна
финансова устойчивост и стриктна бюджетна дисциплина.
И в СБП за периода 2019 - 2021 г. се запазва основния приоритет на
управлението за развитие на общината – подобряване живота и благосъстоянието на
гражданите чрез:
─ запазване размера на ставките на местните данъци на нивата от 2008 г.;
─ влагане на собствени и привлечени от европейски източници средства за
подобряване на техническата, социалната и образователната инфраструктура на
общината;
─ качествено и в срок изпълнение и отчитане с цел недопускане на
съществени финансови корекции и неверифицирани разходи по проектите от
Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Инвестиционни програми“;
─ подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса и
облекчаване на достъпа до публични услуги;
─ повишаване на качеството на предоставяните публични услуги и
разширяване на обема и обхвата им, както и създаване на нови социални и
образователни услуги.
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
Приходите по общинския бюджет са планирани на база реална оценка и
анализ на събираемостта им за няколко предходни години в съответствие с
промените в нормативната уредба. Особено внимание е обърнато на постъпленията
от продажбата на нефинансови активи, които имат непостоянен характер.
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При определянето на приходите от местни данъци са взети предвид
действащите размери, определени в приетата от ОбС Наредба за определяне на
размера на местните данъци(по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси).
Планирането на данъчните приходи е направено на база оценка, използваща
данните за облога и предвиждания процент на събираемост на отделните видове
данъци, за които това е приложимо – данъка върху недвижимите имоти, данъка върху
превозните средства и патентния данък, както и предприетите действия за събиране
на просрочените публични вземания за данъци.
Постъпленията от предоставяните публични услуги са съобразени с
размерите на таксите и цените на услугите в действащата Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ). При
изчисляването на постъпленията от местните такси е отчетено развитието на
предоставяните услуги в детски градини, домашен социален патронаж и др., като се
има предвид тенденциите за намаляване или увеличаване на ползвателите им, както
и на база определените в Наредбата облекчения при плащането на някой такси. По
отношение на такса битови отпадъци, приходите са планирани на база действащият
размер, определен от Общинския съвет за 2018 г. и отчисленията по Закона за
управление на отпадъците, като е отчетено поетапно намаляване на количествата
депонирани отпадъци.
По отношение на местните данъци и такси към момента не са предвидени
увеличения на размерите на ставките в средносрочен план.
Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата
субсидия за капиталови разходи за периода 2019 - 2021 г. се залагат одобрените със
ЗДБРБ за 2018 г. размери.
Дарения и помощи от страната не са планирани, защото съгласно указанията
се отразяват служебно през годината в момента на постъпването им и според волята
на дарителя.
ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Разходите по бюджетната прогноза 2019 - 2021 г. са ограничени до размера на
реалистичната оценка за собствените приходи и трансфери посочени по-горе, като
не се допуска планирането на повече разходи без подробни анализи и осигурен
адекватен приходоизточник.
Планирането на средствата за заплати е на база утвърдената с бюджет 2018 г.
числеността на персонала в местните дейности и основните допускания на ССБП за
ръст в минималната работна заплата за страната. Осигурителните вноски са
изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за
ДОО, ДЗПО и ЗОВ. При разработване прогнозите за разходите за обезщетения, са
взети в предвид работниците и индивидуалните брутни трудови възнаграждения,
които в съответните години придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст съгласно чл.68 от Кодекса за социалното осигуряване.
Останалите разходи за местни дейности са изготвени съгласно указанията на
МФ по функции, групи и параграфи при отчитането на:
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- приетата от ОбС Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени
еднократните разходи в бюджета за предходните години;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в
нормативната уредба засягащи местните дейности в общината;
- новите и закриващите се структури и функций към момента на съставянето
на прогнозата;
- приетите от общинския съвет стратегии и прогнози за развитие на
общината;
- фискалните правила и ограничения определени в ЗПФ;
Планираният размер на капиталови разходи е ограничен до предвижданията
за постъпления главно от целевата субсидия за капиталови разходи и други собствени
приходи.
Синтезирана разработка на Актуализираната прогноза за периода 2019 - 2021 г.
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности е
представена в Приложение № 1.
ПРОГНОЗА ЗА ПОЕМАНЕТО НА ДЪЛГ
През следващите три години с цел своевременно разплащане на проекти по
Оперативните и други донорски програми се планира поемане на нов дълг само от
„Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, като
прогнозните размери са посочени в Приложение 2. В приложението са представени и
планираните разходи за разплащане на главници и лихви по поетия до 01.01.2018 г.
дълг от общината.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16, ал. 7 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет, във връзка с разпоредбите на РМС № 281 от 18 май 2018 г. за
одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и Указания
на Министъра на финансите № БЮ-1 от 08 февруари 2018 г., чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода
2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности
на община Кюстендил, съгласно Приложение № 1.
2. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за
периода 2019-2021г. на община Кюстендил съгласно Приложение № 2.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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3. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за периода 2019-2021г. на община Кюстендил съгласно Приложение
№ 3.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-207/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 867
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Процедура за кандидатстване пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по проект „Закриване и рекултивация на
общинско депо за неопасни ТБО – с. Радловци, м. „Гладни рид“, общ.
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00195/13.08.2018 г., с която докладва, че на територията на Община Кюстендил има
едно съществуващо депо за твърди битови отпадъци. Намира в м.“Гладни рид“,
землище на с. Радловци, община Кюстендил. Депото не отговаря на изискванията на
българското и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда
и управление на отпадъците, и е с отдавна изчерпан капацитет. Експлоатира се и след
2009 година, когато беше крайния срок за неговото закриване, поради липса на друго
действащо регламентирано депо в региона. Технически невъзможно е депото да се
приведе в съответствие с изискванията на европейското законодателство, поради
което същото е определено за закриване и последстваща рекултивация.
Преустановяването на експлоатацията му, рекултивирането на обекта и
възстановяването на прилежащите към него терени в приемлив вид няма алтернатива
и би довело до решаването на един от най-значимите за общината проблеми.
Със Заповед №РД-122/20.11.2017 г. на директора на РИОСВ Перник, общинското
депо официално е спряно от експлоатацията.
Предвид необходимостта от рекултивация на депото, Община Кюстендил е
изработила проект за рекултивация на същото. За провеждане на процедура за
кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е необходимо
решение на Общински съвет за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на
проекта.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с 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:
Одобрява провеждането на процедура за кандидатстване пред
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Закриване и
рекултивация на общинско депо за неопасни ТБО – с. Радловци, м. „Гладни рид“,
общ. Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-195/13.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 868
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
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 № 93-0086/22.08.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-2925/17.08.2018 г. от Атанас Георгиев Гошев с адрес: ул.
„Цар Борис I” № 45а, гр. Кюстендил, относно финансово подпомагане по социални
причини.
2. Заявление с вх. № 94-00-1908/14.08.2018 г. от Бонка Славчова Георгиева с адрес:
ж.к. „Бузлуджа”, бл. № 95, вх. А, ет. 5, ап. 13, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно
финансово подпомагане за продължаване на лечението от левкемия.
3. Заявление с вх. № 94-00-2765/02.08.2018 г. от Любчо Драганов Златков с адрес:
с. Горановци, 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:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Атанас Георгиев Гошев на 42 години в размер на 500 /петстотин/ лв.;
2. Бонка Славчова Георгиева на 58 години в размер на 500 /петстотин/ лв.;
3. Любчо Драганов Златков на 60 години в размер на 100 /сто/ лв.;
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2018 г.
по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 869
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Молба за финансово подпомагане на ФК „Велбъжд”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00205/22.08.2018 г., с която докладва, че с Решение №848/26.07.2018г. на ОбС Кюстендил
на Футболен клуб „Велбъжд” Кюстендил е предоставена финансова помощ в размер
на 22 324,00 лв. (двадесет и две хиляди и триста двадесет и четири лева) за участие в
първенствата и турнирите, организирани от БФС през спортно-състезателната
2018/2019 год.
В Община Кюстендил е постъпила молба от Андрей Николов Радев в
качеството му на Изпълнителен директор на Футболен клуб (ФК) „Велбъжд” – гр.
Кюстендил, с Вх. №92-00-381/20.08.2018 г. за увеличение на месечната субсидия на 57
200,00 лв. (петдесет и седем хиляди и двеста лева) годишно за времето от 01.08.2018 г.
до 30.06.2019 г. Исканата сума е за: участие в Трета лига – югозападна, което е
свързано с допълнителни административни разходи само за участие в първенството –
съдийски, съдийски транспорт, линейка, медицинско обслужване, охрана, такси и
депозит правоучастие, транспорт за участие по календара.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си Община Кюстендил да предостави на Футболен клуб
„Велбъжд” допълнителна финансова помощ в размер на 34 876 лв. (тридесет и
четири хиляди осемстотин седемдесет и шест лева) за участие в първенствата и
турнирите, организирани от БФС през спортно-състезателната 2018/2019 год.
2. Средствата са за сметка на планираните за финансово подпомагане на
спортните организации в § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” и
да се изплащат на равни части в периода от 01.09.2018 г. до 30.06.2019 г.
3. Всеки месец ФК „Велбъжд” се отчита за предоставените субсидии
съгласно Правила за финансово подпомагане дейността на спортните
организации от Община 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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-205/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 870
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Финансиране на отбора МПО „Млад огнеборец” на ЕГ „Д-р
Петър Берон” гр. Кюстендил, за участие в републиканско състезание МПО
„Млад огнеборец”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00198/22.08.2018 г., с която докладва, че е постъпила докладна записка с входящ номер
92-00-367/07.08.2018 г. от ст. инспектор Росен Калфин в РСПБЗН Кюстендил за
оказване на финансова помощ в размер на 1 200 лева, необходими за покриване на
разходите за транспорт на отбора МПО „Млад огнеборец“ на ЕГ „Д-р Петър Берон“
гр. Кюстендил до курортен комплекс “Албена“, обл. Добрич и обратно.
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 чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. 1200,00
(хиляда и двеста лева) лева за транспорт на отбора МПО „Млад огнеборец“ на ЕГ
„Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил до курортен комплекс “Албена“, обл. Добрич
и обратно, за участие в републиканско състезание МПО „Млад огнеборец“.
Средствата да бъдат изплатени от §42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет“, дейност 122 „Общинска администрация“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-198/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 871
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Финансова подкрепа на ДВГ „Калпазани” за запис на песен в
професионално студио и заснемане на видеоклип за участието им във
финалния етап на Национален фестивал за нови детски песни „Детска
мелодия на годината”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00206/22.08.2018 г., с която докладва, че на 16.08.2018 г. в Община Кюстендил е получено
писмо с Вх.№ 92-00-377/16.08.2018г. от Надя Ботева - артистичен директор на „Детска
мелодия на годината” и председател на сдружение „За българска музика и изкуство”,
в което информира, че децата от ДВГ „Калпазани”, гр. Кюстендил са класирани във
финалния кръг на Национален фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на
годината”. Те ще изпълнят песента „Мечта” по музика на Лилия Александрова, текст
на Светла Радкова и аранжимент на Мирослав Маринов, които са творци от гр.
Кюстендил.
Фестивалът е подкрепен от Съюз на българските композитори, Съюз на
композиторите в България, Съюз на музикалните и танцови дейци и Държавната
агенция за българите в чужбина и стимулира развитието на талантливите деца на
България.
Децата от ДВГ „Калпазани” – Кюстендил, с песента си „Мечта”, ще представят
града в конкурса „Гласовете на детската мелодия” на 19 и 20 октомври гр. Шумен и на
22 декември в Зала 1 на НДК, гр. София на финал на фестивал „Детска мелодия на
годината”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде отпусната сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева
от Общинския бюджет за 2018 г., параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет“, за запис на песен в професионално студио и
заснемане на видеоклип на ДВГ „Калпазани” за участието им в конкурса „Детска
мелодия на годината”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-206/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 872
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Предоставяне на финансова помощ на кметство с.
Слокощица, общ. Кюстендил, за организирането на фестивал „Мераклиите”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00199/22.08.2018 г., с която докладва, че във връзка с провеждането на фестивал
„Мераклии“ е постъпила молба с входящ номер 10-00-157/09.08.2018 г. от Румен
Асенов Калфин – кмет на с. Слокощица, за оказване на финансова помощ в размер на
500 лева за подпомагане организацията на фестивала.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. 500
(петстотин) лева на кметство с. Слокощица за подпомагане организирането и
провеждането на фестивал „Мераклиите“.
Средствата да бъдат изплатени от §42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-199/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 873
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Предоставяне на финансова помощ на храм „Св. Св. Кирил и
Методий” с. Багренци, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00200/22.08.2018 г., с която докладва, че е постъпило писмо с входящ номер 92-00366/03.08.2018 г. по описа на община Кюстендил от председателя и касиера на
църковното настоятелство на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Багренци, за
оказване на финансова помощ в размер на 5 000 лв., необходима за довършване
обшивката на кубето на храма. През текущата година е извършен значителен
ремонт на храма на обща стойност от 22 000 лева, като е подменена изцяло
дървената покривна конструкция и циглите и е поставена водонепропусклива
мембрана на целия покрив.
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 3 500
(три хиляди и петстотин) лева на храм„Св.Св. Кирил и Методий“ с. Багренци за
довършване обшивката на кубето.
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 3 500 лв.
2.2. Увеличава размера на средствата по §55-03 „Капиталови трансфери за
организации с нестопанска цел“, дейност „Др. дейности по културата“ с 3 500 лв.
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 обшивката на
кубето на храм„Св.Св. Кирил и Методий“ с. Багренци.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.
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3 500

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-200/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 874
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Финансиране на международно състезание по картинг.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00213/30.08.2018 г., с която докладва, че е постъпила докладна записка с входящ номер
92-00-396/28.08.2018 г. от Тошо Аначков Председател на „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ
КЛУБ – КЮСТЕНДИЛ I” за оказване на финансова помощ в размер на 750.00 лева,
необходими за провеждане на международно дванадесет часово състезание по
картинг на 15-16.09.2018 година, което се провежда за първи път в България.
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. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. 750,00
(седемстотин и петдесет) лева за провеждане на международно състезание по
картинг на 15-16.09.2018 година.
Средствата да бъдат изплатени от §42-14„Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет“, дейност 122 „Общинска администрация“.

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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-213/30.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 875
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Организирането на транспорт на деца в задължителна
предучилищна възраст и учениците от I-XII клас включително на
територията на Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00208/22.08.2018 г., с която докладва, че съгласно чл. 283, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование за децата в задължителна
предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска
градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за
транспорт до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в
съответната група или в съответния клас, и обратно. Средства от държавния бюджет
за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до най-близкото
училище в друго населено място, в което се обучават за придобиване на
квалификация по професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място,
в което живее ученикът. Чрез предоставянето на средствата се изпълнява една от
основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование,
гарантирана от Закона за предучилищното и училищното образование.
Средствата се предоставят при условията и по реда на Наредбата за условията
и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии
във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите. Съгласно чл.20, ал.1 от
цитираната наредба превозите на децата и учениците в съответствие с чл.283, ал.2 от
Закона за предучилищното и училищното образование, се организират от общината
по местонахождението на училището и детската градина, съответно - от училищата
или детските градини, на които е делегирано това право.
До настоящия момент превозите са организирани от Община Кюстендил, като
за целта е създадено звено – дейност „ Други дейности по образованието“ на функция
„Образование“ , която включва 14 щатни бройки за длъжността „шофьор“.
Разходните ангажименти включват освен разходите за възнаграждение и осигуровки
на шофьорите на училищни автобуси и разходите за горива, винетки, застраховки,
ремонт и други съпътстващи.
Дейността е ресурсно обезпечена с автобуси,
безвъзмездно придобити от Община Кюстендил от Министерството на образованието
и науката по Националната програма „По-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст“ – 11 броя , 4 броя - придобити със собствени
средства на Община Кюстендил и 2 броя – собственост на училища. Близо 50 на сто
от автобусите, предоставени от МОН се ползват почти десет години и периодично са
извън движение, поради необходимост от ремонти за поддържането им в изрядно
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състояние, гарантиращо безопасния транспорт на децата и учениците. По тази
причина, както и поради промените в организацията за всяка учебна година,
предпоставена от учебния план на училището, респ. детската градина, разчетът сочи,
че ще се налага допълнително възлагане на маршрути на лицензирани превозвачи от
училищата за осигуряване на безплатния транспорт на учениците.
Предвид изложеното, е целесъобразно разходните ангажименти да бъдат
прехвърлени на училищата, респ. детските градини чрез делегиране на правото сами
да организират безплатните превози на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, на основание чл. 20, ал.7 от Наредбата
за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на
превозите.
Преценката за целесъобразност е наложена от необходимостта от осигуряване
на гъвкавост в изготвяне на графиците за превозите съобразно нуждите на
образователния процес, която може да бъде постигната ефективно чрез
упражнявания от директорите на училищата и детските градини ежедневен контрол.
Съобразно цитираната наредба, училищата, респ. детските градини, на които е
делегирано правото да организират безплатните превози на деца и ученици по
чл.283, ал.2 от ЗПУО, могат да упражнят същото посредством организирането на
транспорт за собствена сметка или възлагането му на лицензирани превозвачи по
реда на ЗОП. Средствата за осигуряване на дейността ще бъдат предоставяни на
училищата и детските градини съгласно утвърдените от Министъра на
образованието и науката максимални размери за компенсиране на километър от
общия пробег, а именно: за специализиран превоз – за автомобили до 22 места – до
1,10 лв./км. от общия пробег и за автомобили над 22 места – до 1,65 лв./км.; за
собствена сметка– за автомобили до 22 места – до 0,83 лв./км. от общия пробег и за
автомобили над 22 места – до 1,21 лв./км. Съгласно клаузите на сключените между
МОН и Община Кюстендил договори за прехвърляне правото на собственост на
автобусите, в правомощията на Общински съвет – Кюстендил е определянето с
решение на училище – преимуществен ползвател на същите.
Делегирането на училищата, респ. детските градини на правото сами да
организират безплатните превози на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, налага закриването на дейност
„Други дейности по образованието“ на функция „Образование“ при общинска
администрация – Община Кюстендил и предоставянето на собствените на Община
Кюстендил автобуси за безвъзмездно управление на училищата и детските градини
и определянето на съответно училище – преимуществен ползвател на автобусите,
съгласно клаузите на сключените с МОН договори .
Вземането на това решение е от компетентността на Общински съвет –
Кюстендил като орган на местното самоуправление, който осигурява и контролира
безплатния транспорт на децата и учениците при условията на Закона за
предучилищното и училищното образование съгласно чл.256, ал.1,т.10 от същия
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закон и правомощията му по Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Закона за общинската собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 256, ал. 1, т. 10 и чл. 283, ал. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование и чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
I. Да се делегира на училищата и детските градини на територията на
Община Кюстендил правото сами да организират безплатните превози на деца и
ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
II. Закрива звено – дейност „ Други дейности по образованието“ на функция
„Образование“, която включва 14 щатни бройки за длъжността „шофьор“ при
общинска администрация – Община Кюстендил.
III. Предоставя безвъзмездно за управление собствените на община
Кюстендил МПС на училища на територията на Община Кюстендил и определя
училище - преимуществен ползвател на съответното МПС, както следва:
1. МПС с рег. № КН 3 096 АН, вид АВТОБУС, марка "СИТРОЕН", модел
“ДЖЪМПЕР“, с ", с идентификационен номер - VF7ZCPWNB17655806, с
двигател №43S22004123389 - НУ "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил, ул.
"Проф. Георги Паспалев" №11;
2. МПС с рег. № КН 3095 АН, вид АВТОБУС, марка "ПЕЖО", модел “БОКСЕР“, ",
с
идентификационен номер - VF3ZCRMNC17654376, с
двигател
№10DZ354037870 - СУ “Васил Левски“, гр. Кюстендил, ул.“Спартак“ №21;
3. МПС с рег. № КН 3 091 АН, вид АВТОБУС, марка "СИТРОЕН", модел
“ДЖЪМПЕР“, ", с идентификационен номер - VF7ZCPWNB17655692, с
двигател № 43S220041136930 - ЕГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил, ул. "Цар
Освободител" №2;
4. МПС с рег. № КН 3089 АН, вид АВТОБУС, ТИП МЕЖДУГРАДСКИ, марка
"ИСУЗУ", модел „КЛАСИК 27“, с рама №NNAMDH1LL02010159; с двигател
№ AIOS40024 - ОУ "Даскал Димитри", гр. Кюстендил, ул. "Дондуков" №43;
5. МПС с рег. № КН 3153 ВВ, вид АВТОБУС, марка "ОТОЙОЛ Е 27.14", с
идентификационен номер NMP211ALT01200170, с
двигател
№
697TC55LCRZ816537 - ОУ "Проф. Марин Дринов", гр. Кюстендил, бул.
"България" №35;
6. МПС с рег. № КН 6141 АХ, вид АВТОБУС, ТИП ТУРИСТИЧЕСКИ, марка
"ОТОЙОЛ Е 27.14", с идентификационен номер - NMP111ALH01200019, с
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двигател № 697TC55LMSZ8B4891 - ОУ "Христо Ботев", гр. Кюстендил, ул.
"Спартак" №21;
7. МПС с рег. № КН 6142 АХ, вид АВТОБУС, марка "ИСУЗУ", модел „ЕВРО
ТЮРКОАЗ“, с идентификационен номер - NNAM0ZALE02001122; с двигател
№ 562373 - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" №2;
8. МПС с рег. № КН 4371 АХ, вид АВТОБУС, ТИП ТУРИСТИЧЕСКИ, марка
"ОТОЙОЛ Е 27.14", с идентификационен номер NMP111ALH01200115, с
двигател
№
697TC55LFRZ832479 - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.
Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" №33;
9. МПС с рег. № КН 4357 АХ, вид АВТОБУС, ТИП ТУРИСТИЧЕСКИ, марка
"ИСУЗУ", модел „ЕВРО ТЮРКОАЗ“, с
идентификационен номер NNAM0ZALE02001640; с двигател № 4HK1TC660558 - ОУ "Св. св. Кирил и
Методий", гр. Кюстендил ул. "Гладстон" №2;
10. МПС с рег. № КН 3154 ВВ, вид АВТОБУС, марка "ИСУЗУ", модел „ЕВРО
ТЮРКОАЗ“, с идентификационен номер - NNAM0ZALE02001766 - ПМГ
"Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" №11;
11. МПС с рег. № КН 3152 ВВ, вид АВТОБУС, марка "ОТОЙОЛ Е 27.14 , с
идентификационен номер
- NMP211ALT01200005 , с
двигател
№
697TC55LLSZ8A6692 - ОУ "Проф. Марин Дринов", гр. Кюстендил, бул.
"България" №35.
IV. Предоставя безвъзмездно за управление собствените на община
Кюстендил МПС на детски градини на територията на Община Кюстендил, както
следва:
1. МПС с рег. № КН 8583 АT, вид ЛЕК АВТОМОБИЛ, ТИП КОМБИ, марка
"ПЕЖО",
модел “Партнер 14. И“, ",
с
идентификационен номер VF3GJKFWC8N048522, с двигател № KFW10FST55957923 - ДГ "Първи юни", гр.
Кюстендил, кв. "Запад"
2. МПС с рег. № КН 9550 АС, вид ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП ФУРГОН, марка
"ПЕЖО",
модел
“Партнер“,
с
идентификационен
номер
VF3GB9HWC96271443, с двигател № HDI10JB790107667 - ДГ "Слънце", гр.
Кюстендил, ул. "Цар Симеон I" №84
3. МПС с рег. № КН 99 6 8 АС, вид ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка "ФОЛКСВАГЕН",
модел „ТРАНСПОРТЕР“, с идентификационен номер - WV2ZZZ7HZ7H131221,
с двигател № ВRS048729 - ДГ "Мечта", гр. Кюстендил, ул. "Бузлуджа" №91
V. Възлага на кмета на Община Кюстендил изпълнението на т.I, т.II, т.III и
т.IV от настоящото решение.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-208/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 876
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Издаване на разрешителнo за водовземане на ПМГ „Проф.
Емануил Иванов“ - Кюстендил от КЕИ (Каптиран естествен извор) „Стар
каптаж” от находище на минерална вода „Кюстендил”, за водоснабдяване с
минерална вода на плувен басейн и душове към него в сградата на ПМГ
„Проф. Емануил Иванов“.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00193/08.08.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил, с вх. № 67-0133/30.03.2018 г. е постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане на
минерална вода от КЕИ “Стар каптаж” на находище „Кюстендил“. Заявлението е
подадено от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - Кюстендил, с ЕИК: 000254995, адрес: гр.
Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев” № 11.
Находище „Кюстендил“ е изключителна държавна собственост и е
предоставено с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и
водите безвъзмездно за управление и ползване на Oбщина Кюстендил за срок от 25
години.
Заявените количества за ползване на минерална вода от ПМГ „Проф. Емануил
Иванов“ - Кюстендил са 0,16 л/сек (средноденонощен дебит) и 5 293,36 куб. м./год
(годишен обем), през учебно време, с период на черпене от 15 септември до 15 юни за
9 месеца или 180 дни (средно 20 дни в месеца - от понеделник до петък).
Минералната вода ще бъде използвана в плувен басейн и душове към него в
сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, находяща се в ПИ с идентификатор
№41112.504.1444, по КК и КР на гр. Кюстендил, Oбщина Кюстендил, Oбласт
Кюстендил, за „други” цели – спорт и отдих, съгласно Тарифа за определяне
размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община
Кюстендил, приета с Решение № 70/17.02.2012 г. на Общински съвет Кюстендил.
Утвърдените експлоатационни ресурси за КЕИ „Стар каптаж”, съгласно
Заповед № РД-1134/22.11.2002 г. на министъра на околната среда и водите са в размер
на 5,60л/сек. Към настоящ момент предоставеният за ползване ресурс от КЕИ „Стар
каптаж” е 4,71 л/сек, а свободния 0,89 л/сек.
Извършена е необходимата преценка за искането, на основание чл. 62 от
Закона за водите (ЗВ) и чл. 163, ал. 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване
и опазване на подземните води. С преценката е установено, че не са налице
основания за отказ и съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗВ е извършено необходимото
съгласуване с БДЗБР – Благоевград, по отношение на параметрите на водовземане.
Съгласуването е извършено преди подготовката на съобщението за откриване на
процедура по издаване на разрешително за водовземане. Изготвено е съобщение по
реда на чл. 62а от ЗВ, което е обявено на заинтересованите лица и в нормативно
определения срок няма постъпили възражения и предложения.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗВ, разрешително за водовземане от
минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени
безвъзмездно за управление и ползване от общините се издава от кмета на общината
след решение на общински съвет.
В изпълнение на т. 5.2 от Решение № 75 от 25.02.2011г. на МОСВ, с което е
предоставено правото на Община Кюстендил безвъзмездно да управлява и ползва
находището на минерална вода „Кюстендил”, е необходимо Общински съвет да вземе
решение дали искането за ползване на минерална вода съответства на политиката и
плана за развитие на общината и дали да бъде предоставено право за водовземане от
минерална вода от находище „Кюстендил” с издаване на разрешително за
водовземане при условията и по реда на Закона за водите.
Заявената цел за ползване на минералната вода, а именно спорт и отдих, попада
в категория „други“ цели, съгласно одобрената Тарифа за определяне размера на
таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил, с
проектни параметри на исканото водовземане съответно:
- Средноденонощен дебит: до 0,16 л/сек;
- Годишен обем на черпене: до 5 293,36 м3/год.;
- Период на черпене: от 15 септември до 15 юни за 9 месеца или 180 дни (средно
20 дни в месеца - от понеделник до петък).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с Решение № 75/25.02.2011 г. на МОСВ и Решение №
1128/30.07.2015 г. на ОбС – Кюстендил и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” от
Закона за водите, 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:
Разрешава на кмета на Община Кюстендил да издаде Разрешително за
водовземане от КЕИ „Стар каптаж“ на находище „Кюстендил“, за „други“ цели –
спорт и отдих на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил за водоснабдяване с
минерална вода на плувен басейн и душове към него в сградата на ПМГ „Проф.
Емануил Иванов“, находяща се в ПИ с идентификатор №41112.504.1444, по КК и КР
на гр. Кюстендил, Oбщина Кюстендил, Oбласт Кюстендил.
Разрешителното за водовземане да бъде издадено за срок от 10 години, с
параметри:
- Средноденонощен дебит: до 0,16 л/сек;
- Годишен обем на черпене: до 5 293,36 м3/год.;
- Период на черпене: от 15 септември до 15 юни за 9 месеца или 180 дни
(средно 20 дни в месеца - от понеделник до петък).
Минералната вода от КЕИ „Стар каптаж“ на находище „Кюстендил” да бъде
предоставена на заявителя ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, при
следните условия:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
 ежегодно заплащане на годишна такса за водовземане по разрешително
за водовземане на минерална вода за целия период на действие на
разрешителното, съгласно приетата от ОбС – Кюстендил Тарифа за
определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на
територията на Община Кюстендил;
 в 14 дневен срок от влизане в сила на разрешителното за водовземане да
бъде сключен договор с водоползвателя за водопренос/водоподаване по
съществуващата мрежа за минерална вода, собственост на Община
Кюстендил, на основание чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗВ и чл. 144, ал. 2, т. 6 от
Наредба №1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води.

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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-193/08.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 877
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Издаване на разрешителнo за водовземане на ОП „Ученическо
хранене“ – Кюстендил за Градски плаж от общата каптажна шахта на
Сондаж БУ и Сондаж № 5 от находище на минерална вода „Кюстендил”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00209/23.08.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил, с вх. № 53-0052/22.07.2015 г. е постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане на
минерална вода от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от находище на минерална вода (НМВ)
“Кюстендил”. Заявлението е подадено от ОП „Ученическо хранене“ - Кюстендил,
ЕИК: 0002615170614, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 64, ет. 3, адрес на
управление: гр. Кюстендил, ул. Гладстон“ № 2.
Находище „Кюстендил“ е изключителна държавна собственост и е
предоставено с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и
водите безвъзмездно за управление и ползване на Oбщина Кюстендил за срок от 25
години.
Съгласно Заповед № РД-1134/22.11.2002 г. на министъра на околната среда и
водите от общият ресурс на находището – 23,14 л/сек., за водовземно съоръжение
Сондаж БУ и Сондаж № 5 са утвърдени локални експлоатационни ресурси, в размер
на 17,54 л/сек. Към настоящ момент предоставеният за ползване ресурс от Сондаж БУ
и Сондаж № 5 е 12,28 л/сек, а свободния 5,26 л/сек. В предоставения за ползване
дебит от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ „Кюстендил“ следва да се има предвид, че
са добавени 50 % или 11,57 л/сек. от общия ресурс на находището, за общински
обекти и случаите на общо водовземане, определено по реда и при условията на чл.
41 от Закона за водите за лични нужди на гражданите от обществените чешми
публична общинска собственост на територията на гр. Кюстендил, приети с Решение
№ 1128/ 30.07.2015 г. на Общински съвет – Кюстендил.
Исканото водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ „Кюстендил“ за
нуждите на Градски плаж е за „други” цели – спорт и отдих, с проектни параметри
както следва:
- Средноденонощен дебит: до 0,48 л/сек;
- Годишен обем на черпене: до 15 285 м3/год;
- Период на черпене: от 01 юни до 15 септември
Минералната вода ще бъде използвана в плувен басейн, детски басейн и
душове към тях за нуждите на Градски плаж в кв. 26, УПИ I, идентичен с ПИ
41112.500.1999 по КК на гр.Кюстендил, Общ. Кюстендил, Област Кюстендил, за
„други” цели – спорт и отдих, съгласно Тарифа за определяне размера на таксите за
водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил, приета с
Решение № 70/ 17.02.2012 г. на Общински съвет Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
Извършена е необходимата преценка на искането, на основание чл. 62 от
Закона за водите (ЗВ) и чл. 163 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води. С преценката е установено, че не са налице основания
за отказ и съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗВ е извършено необходимото съгласуване по
отношение параметрите на водовземане с БДЗБР – Благоевград. Съгласуването е
извършено преди подготовката на съобщението за откриване на процедура по
издаване на разрешително за водовземане от минерална вода. Изготвено е съобщение
по реда на чл. 62а от ЗВ, което е обявено на заинтересованите лица и в нормативно
определения срок няма постъпили възражения и предложения.
В изпълнение на т. 5.2 от Решение № 75 от 25.02.2011г. на МОСВ, е необходимо
Общински съвет да вземе решение дали искането за ползване на минерална вода
съответства на политиката и плана за развитие на общината и дали да бъде
предоставено право за водовземане на минерална вода от находище „Кюстендил” с
издаване на разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за
водите.
На основание чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, разрешително за водовземане се издава от
кмета на общината след решение на общински съвет.
С Решение № 1128/ 30.07.2015 г. на Общински съвет – Кюстендил е прието 50%
или 11,57 л/сек. от общия ресурс на находище „Кюстендил” да се предоставя за
общински обекти и случаите на общо водовземане, определено по реда и при
условията на чл. 41 от ЗВ и 50% или 11,57 л/сек. да се предоставя на юридически лица
и еднолични търговци за стопански нужди, със заплащане на такса, определена с
тарифа, одобрена с Решение № 70/ 17.02.2012г. на ОбС – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с Решение № 75/25.02.2011 г. на МОСВ и Решение №
1128/30.07.2015 г. на ОбС – Кюстендил и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” от
Закона за водите, 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:
Разрешава на кмета на Община Кюстендил да издаде Разрешително за
водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 на НМВ „Кюстендил“ за „други” цели –
спорт и отдих на ОП „Ученическо хранене“ – Кюстендил, ЕИК: 0002615170614,
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 64, ет. 3, адрес на управление: гр.
Кюстендил, ул. „Гладстон“ № 2, за водоснабдяване с минерална вода на Градски
плаж, в кв. 26, УПИ I, идентичен с ПИ 41112.500.1999 по КК на гр.Кюстендил, Общ.
Кюстендил, за срок от 10 години с параметри:
- Средноденонощен дебит: до 0,48 л/сек;
- Годишен обем на черпене: до 15 285 м3/год;
- Период на черпене: от 01 юни до 15 септември
Минералната вода от Сондаж БУ и Сондаж № 5 на находище „Кюстендил”
да бъде предоставена на заявителя ОП „Ученическо хранене“ – Кюстендил, при
следните условия:
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 Титулярът на разрешителното ОП „Ученическо хранене“ - Кюстендил да
не заплаща годишна такса по разрешителното за водовземане от
минерална вода за Градски плаж за целия период на действие на
разрешителното.
 в 14 дневен срок от влизане в сила на разрешителното за водовземане да
бъде сключен договор с водоползвателя за водопренос/водоподаване по
съществуващата мрежа за минерална вода, собственост на Община
Кюстендил, на основание чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗВ и чл. 144, ал. 2, т. 6 от
Наредба №1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води.

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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-209/23.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 878
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на
надстрояване върху имот, частна общинска собственост, по реда на Закона
за общинската собственост и утвърждаване пазарната цена на правото на
надстрояване в ПИ 41112.503.1247, ул. „Цар Освободител” № 49, гр.
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00194/13.08.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпила молба с вх. № 94-002392/12.07.2018 г. от Димитър Иванов Стаменков, с адрес: гр.Кюстендил, ул.”Цар
Освободител” № 10, ет.2, ап.3, е необходимо съгласие на Общинския съвет за да бъде
проведена процедура по отстъпване право на надстрояване за обект: „Надстройка
върху съществуващ полуподземен гараж, представляващ двойна клетка 1,2 ”, със
застроена площ от 38,25 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор №
41112.503.1247
по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със Заповед № РД -1896/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, частна общинска собственост, с адрес на имота:
гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 49, Трайно предназначението на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Високо застрояване ( над 15
м), комплекс; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 4467,4468,
квартал 184, парцел ІІІ, целия с площ 5818.00 кв.м.Имотът е актуван с АЧОС №
4981/31.07.2018 год.
Самостоятелните обекти с идентификатори № 41112.503.1247.4 и №
41112.503.1247.5, находящи се в гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 49, са
собственост на Димитър Иванов Стаменков, съгласно договор от 28.04.1992 на ГУСВ –
София и скица № 15-508715-23.07.2018 г., издадена от СГКК – гр.Кюстендил.
За изграждането на обект „Надстройка върху съществуващ полуподземен
гараж, представляващ двойна клетка 1,2 ”, със застроена площ от 38,25 кв.м., 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 надстрояване по реда на Закона за
общинската собственост.
Пазарната оценка на правото на надстрояването е определена по метода на
пазарните сравнения и метода на данъчните цени и крайната оценка, която
оценителя предлага и която е получена като претеглена величина от използваните
методи за учредяване правото на надстрояване е: 5 750,00 лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 54, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
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организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на надстрояване на обект
„Надстройка върху съществуващ полуподземен гараж, представляващ двойна
клетка 1,2 ”, със застроена площ от 38,25 кв.м., изградена в поземлен имот с
идентификатор № 41112.503.1247 по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД -18- 96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, частна общинска собственост, с адрес на
имота: гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 49, Трайно предназначението на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Високо застрояване ( над
15 м), комплекс; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 4467,4468,
квартал 184, парцел ІІІ, целия с площ 5818.00 кв.м., актуван с АЧОС №
4981/31.07.2018 год. и съгласно изготвения и съгласуван идеен архитектурен
проект.
2. Утвърждава пазарната оценка на право на надстрояване върху 38,25
кв.м. в размер на 5 750,00 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без вкл.ДДС.
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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-194/13.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 879
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарни оценки на
недвижими имоти находящи се в гр.Кюстендил, ул.”Търговска” № 46 – частна
общинска собственост, предвидени за продажба по реда на Закона за
общинската собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00204/22.08.2018 г., с която докладва, че с актове за частна общинска собственост №
2678/14.09.2012 год., № 2724/15.10.2012 год. и № 4979/27.07.2018 год. са актувани
недвижими имоти, представляващи:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.996.1.2 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 68,40 кв. метра; Брой нива на
обекта: 1(едно); Прилежащи части: 4/15 ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж; 1/2 ид. част от мазето; Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.996 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр.Кюстендил,ул.“Търговска”№46,ет.2.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.996.1.3 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 65,00 кв. метра; Брой нива на
обекта: 1(едно); Прилежащи части: 4/15 ид. части от мазето, от общите части на
сградата и от правото на строеж; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.996 по КККР на гр.
Кюстендил.Адрес на поземления имот:гр.Кюстендил, ул.”Търговска” № 46, ет.3.
1.3. 8/15 /осем петнадесети/ идеални части от застроен поземлен имот с
идентификатор 41112.503.996 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр..
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор
на АГКК, целия с площ 70.00 /седемдесет кв.м. /кв. метра. Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m).
Стар идентификатор: няма.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горните недвижими
имоти, е възложено изготвянето на пазарни оценки от лицензиран оценител, с цел –
продажбата им по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителският доклад за имотите е изготвен, като са използвани следните
методи за оценка, а именно:
Метод на пазарните сравнения
Метод на вещната стойност
Метод за данъчните цени
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 09. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 09. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
36-то заседание на 30 август 2018 г.
Крайната пазарна оценка на имотите е получена като претеглена величина
между методите за оценка и същата е в размер както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.996.1.2 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 68,40 кв. метра; Брой нива на
обекта: 1(едно); Прилежащи части: 4/15 ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж; 1/2 ид. част от мазето; Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.996 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр.Кюстендил,ул.“Търговска”№46,ет.233200лева.
Имотът е актуван с АОС № 2724/15.10.2012 год.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.996.1.3 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед
№ РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 65,00 кв. метра; Брой нива на
обекта: 1(едно); Прилежащи части: 4/15 ид. части от мазето, от общите части на
сградата и от правото на строеж; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.996 по КККР на гр.
Кюстендил.Адрес на поземления имот: гр.Кюстендил, ул.”Търговска”№46,ет.3-27
500лева.
Имотът е актуван с АОС № 2678/14.09.2012 год.
1.3. 8/15 /осем петнадесети/ идеални части от застроен поземлен имот с
идентификатор 41112.503.996 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр..
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор
на АГКК, целия с площ 70.00 /седемдесет кв.м. /кв. метра. Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m).
Стар идентификатор: няма- 3100 лева.
Имотът е актуван с АОС № 4979/27.07.2018 год.
С Решение № 855 прието на заседание на Общински съвет –Кюстендил с
протокол № 35 / 26.07.2018 г., горните обекти са извадени от списъка”Жилища за
отдаване под наем”.
Съгласно чл.46, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество са дадени положителни становища от
Дирекция”ФСДБ”, Дирекция”Правни дейности” и Главния архитект на община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 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:
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1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и
утвърждава пазарните оценки и начални тръжни цени на недвижими имоти –
частна общинска собственост, актувани с АОС № 2678/14.09.2012 год., №
2724/15.10.2012 год. и № 4979/27.07.2018 год., както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.996.1.2 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 68,40 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Прилежащи части: 4/15 ид. части от общите
части на сградата и правото на строеж; 1/2 ид. част от мазето; Самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
41112.503.996
по
КККР
на
гр.
Кюстендил.
Адрес
на
поземления
имот:гр.Кюстендил,ул.“Търговска”№46,ет.2- данъчна оценка 16598.00 лева, пазарна
оценка 33200.00 лева, без ДДС.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.996.1.3 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 65,00 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Прилежащи части: 4/15 ид. части от мазето, от
общите части на сградата и от правото на строеж; Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.996
по КККР на гр. Кюстендил.Адрес на поземления имот:гр.Кюстендил,
ул.”Търговска” № 46, ет.3- данъчна оценка 14769.30 лева, пазарна оценка 27500.00
лева, без ДДС.
Продажбата на самостоятелните обекти описани в т.1.1. и т. 1.2. да бъде
реализирана, ведно със съответните идеални части за всеки от обектите от
правото на собственост върху притежавания от Община Кюстендил имот
подробно описан в т.1.3.
1.3. 8/15 /осем петнадесети/ идеални части от застроен поземлен имот с
идентификатор 41112.503.996 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, целия с площ 70.00 /седемдесет кв.м. /кв. метра. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване:
Ниско застрояване (до 10m). Стар идентификатор: няма- данъчна оценка 103.50
лева, пазарна оценка 3100.00 лева, без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба на
недвижимите имоти по т. 1, чрез публичен търг с тайно наддаване, при спазване
изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за разпореждане с
общинска собственост за 2018 год., с описаните в т.1 имоти.

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
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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
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-204/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 880
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с
чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
/НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение №768/31.07.2014 г. на ОбС –
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00196/20.08.2018 г., с която докладва, че с Протокол №5/15.08.2018 г. Комисия, назначена
със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, е взела
решение Антоанета Симеонова Спиридонова, наемателка на общинко жилище,
находящо се на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Кириат Оно“ №8, ет.2 /ул. „Търговска“
№46, ет.2/ да бъде пренастанена в общинско жилище, находящо се на адрес: гр.
Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски“ № 36, бл.2, ет.7, ап.31, след като същото бъде извадено
от списъка „Резервни жилища“ и бъде включено в списъка „Жилища за отдаване под
наем“.
Решението на комисията е взето във връзка с влязло в сила Решение №855 от
26.07.2018 г. на Общински съвет – Кюстендил, с което общинските жилища, находящи
се на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Търговска“ №46, ет.1 и ет.2 /ул. „Кириат Оно“ №8,
ет.1 и ет.2/ са извадени от списъка „Жилища за отдаване под наем“, тъй като същите
са негодни за ползване, обитаване и предоставяне под наем на нуждаещи се, съгласно
изискванията на НУРУЖНННПОЖ.
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. 42, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 3, ал. 2 от НУРУЖНННПОЖ и Протокол № 5/15.08.2018 г. на
Комисия, назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2017 г. на кмета на Община
Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Резервни жилища” жилището, находящо се в гр.
Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски” №36, бл.2, ет.7, ап.31 и го включва в списъка
„Жилища за отдаване под наем”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
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На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-196/20.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 881
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен
план
(ПУП-ПП)
за
линеен
обект
на
техническата
инфраструктура извън границите на населените места (ПУП-ПП) за
определяне на трасе за обект: „Траен горски път „Дождевско дере”, намиращ
се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00212/28.08.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило заявление с
вх.№ 60-00-26/21.06.2018 г. от ТП ДГС ”Кюстендил” със седалище и адрес на
управление: гр. Кюстендил, ул. „Спартак” № 52 б, представлявано от Тони Колев,
Директор на ТП ДГС „Кюстендил”, за приемане и одобряване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Траен горски път
„Дождевско дере”, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град
Кюстендил” /ново строителство/.
Общинската администрация предварително е разгледала представената със
заявлението документация.
Видно от проекта за ПУП-ПП, разрешен с Решение № 756, Протокол №
31/29.03.2018 г на Общински съвет - Кюстендил е, че трасето на обект : „Траен горски
път „Дождевско дере”, се намира в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”,
град Кюстендил”, в обхвата на ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ
000314 и ПИ 000245 от КВС на землище с. Горно Уйно с ЕКАТТЕ 16955, общ.
Кюстендил. ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001 попадат в горска територия,
ПИ 000314 е с НТП Повърхностни води и ПИ 000245 , попада в територия за
транспорт. Всички имоти са държавна собственост.
Съгласно представената обща схема, проектното трасе на пътя започва от ПИ
000245 – републикански път „ Кюстендил- ГКПП „Олтоманци””, пресича ПИ 000314р.Драговищица, преминава през ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001 и достига до
крайната си точка в ПИ 089001 от КВС на землище с. Горно Уйно с ЕКАТТЕ 16955,
общ. Кюстендил. Общата дължина на проектното трасе, съгласно приложената
обяснителна записка и обща схема е около 5018 м.
Проекта е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) в неофициалния раздел на Държавен вестник, бр. 56/06.07.2018 г.
и в законово определения едномесечен срок няма постъпили възражения.
Проектната документация е разгледана и приета от ОбЕСУТ с Решение №
II-3, Протокол №18/15.08.2018 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ „Подробният устройствен план
се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок
след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението
се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По този ред се одобряват и
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проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с национално
значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания”.
Във връзка с това е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с
което да одобри проекта за ПУП-ПП за обект: „Траен горски път „Дождевско дере”,
намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил”.
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, чл. 129, ал. 1, от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план - парцеларен план за трасе
за обект: „Траен горски път „Дождевско дере”, намиращ се в териториалния
обхва т на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил”, преминаващо през ПИ 090001,
ПИ 092001, ПИ 093001 и достига до крайната си точка в ПИ 089001 от КВС на
землище с. Горно Уйно общ. Кюстендил, с обща дължина 5018 м.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да се публикува
на интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-212/28.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 882
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.08.2018 г.
Протокол № 36
Относно: Искане на съгласие за разрешаване изработването на проект
за изменение на действащия план за регулация на с. Гърляно, общ.
Кюстендил в обхвата на квартал 15 и улица с о. т. 59 до о. т. 51.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00203/22.08.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило Заявление с
вх. № 94-00-2705/27.07.2018 г. от Славчо Сашов Бойчев и подписка към него от жители
на с. Гърляно с искане за изработването на проект за изменение на действащия
регулационен план на с. Гърляно, общ. Кюстендил в обхвата на квартал 15 от плана и
улица с о. т. 59 до о. т. 51.
Общинската администрация е разгледала представените със заявление с вх. №
94-00-2705/27.07.2018 г. документи и служебно изготвената извадка от плана на с.
Гърляно в по-горе посочения обхват, от които е видно, че:
- Действащия регулационен план на с. Гърляно, общ. Кюстендил е приет със
Заповед № 2889/24.12.1986 г.
- Видно от извадката от плана на с. Гърляно, улица с о. т. 59 до о. т. 51 е
задънена улица и терена между нея и улица с о.т. 45 – о.т. 51А (представляваща
републикански път Кюстендил – Гюешево) е предвиден за озеленяване. Съгласно чл.
208, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), срокът за започване на
отчуждителните процедури за имоти предвидени за озеленени площи е 15 години от
влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок собствениците на
недвижимите имоти имат правата по чл.134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, т. е. имат право да
поискат изменение на плана.
- От представената скица № 15-493996-18.07.2018 г., издадена от СГКК – гр.
Кюстендил, по КККР на с. Гърляно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД18-1228/13.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, е видно, че улицата на
място е изградена и обслужва подписалите се жители на с. Гърляно, които са съгласни
да финансират изработването на проекта за ИПУП – ПР на с. Гърляно, в по-горе
посочения обхват.
- Представена е подписка на 34 от жителите на с. Гърляно, община
Кюстендил, сискане за продължаване на задънена улица от о. т. 59 до о. т. 51 - до нова
о.т. 51А, като се заличава кв. 15 от плана и се образуват два нови квартала: кв. 15 и кв.
15А и се променя отреждането на УПИ XII – „За обществено обслужващи дейности”,
кв. 15 от плана в УПИ I – „За обществено обслужващи дейности”, кв. 15А.
- Видно от приложеното мотивирано предложение е, че с така
предложенотоизменение на плана не се засягат имотни граници.
Искането е
допустимо, на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗУТ и
предвид това, че с исканото изменение се засяга имот – общинска собственост е
необходимо Общински Съвет Кюстендил да вземе решение, с което да даде съгласие,
Кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителя да възложи за своя сметка
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изработването на проект за изменение на действащия план за регулация на с.
Гърляно в посочения обхват.
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, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗУТ,
във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителя да
възложи за своя сметка изработването на проект за изменение на действащия
план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на квартал 15 от плана на с. Гърляно,
община Кюстендил.и улица с о. т. 59 до о. т. 51, съгласно представеното
мотивирано предложение.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави обявление на
определеното за това място в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната
територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен
вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по силата на чл.
124б, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.08.2018 г., Протокол № 36/30.08.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-203/22.08.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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