Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 986
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42
Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0030/20.02.2019 г., с която докладва, че на основание чл.28, ал.1 от Закона за
нормативните актове с настоящата внася за обсъждане и приемане от Общински
съвет – Кюстендил проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил.
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кюстендил е приета на основание чл.9 от Закона
за местните данъци и такси през 2011 година, многократно изменяна и допълвана до
настоящия момент съобразно измененията на нормативните актове от по-висока
степен.
Съгласно чл.15 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.8 от същия
закон и чл.76, ал.3 от АПК, разпоредбите на наредбата следва да съответстват на
нормативните актове от по-висока степен.
Настоящият проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил цели привеждане на нормите й в съответствие с разпоредбите на
нормативните актове от по-висока степен.
С проекта се предвижда отмяна на разпоредбите на чл.49, ал.1, т.16, б.“а“ и
чл.49, ал.1,т.18, съгласно които за извършени услуги по гражданско състояние за
пресъставяне на акт по гражданско състояние от чужбина и признаване на
чуждестранни съдебни актове и решения и актове, свързани с гражданското
състояние и гражданската регистрация се заплащат такси в размер на 150 лв.,
съответно – 50 лв., с оглед прецизирането им в съответствие с Кодекса на
международното частно право и Закона за местните данъци и такси.
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства.
Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в
бюджета на Община Кюстендил.
Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил е изготвен в съответствие с европейското законодателство - Европейската
харта за местно самоуправление.
При изготвяне на проекта са спазени принципите необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и
стабилност, както и процедурата по провеждане на обществени консултации по реда
и в сроковете разписани в чл.26 от Закона за нормативните актове.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 76, ал. 3, във вр.
79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема предложеният Проект на Наредба за изменение на Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кюстендил (Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбСКюстендил; изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и
доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№537/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С Решение №605/27.02.2014 г. на
ОбС – Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп.
с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на
ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС – Кюстендил; изм
и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
384/26.01.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. на
ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по адм. д. № 85/2017 г.,
в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС – Кюстендил;
изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№ 654/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с
Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.; изм.
и доп. с Решение № 947/28.12.2018 г. на ОбС - Кюстендил ), както следва:
§ 1. чл. 49, ал. 1, т. 16, б. „а“ се отменя.
§ 2. чл. 49, ал. 1, т. 18 се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.03.2019 година.

/Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил е приложен към
Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 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, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския съвет
решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил 01.03.2019 от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския
съвет, Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил влиза в сила в 7 – дневен
срок от приемането й.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-30/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 987
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0031/20.02.2019 г., с която докладва, че на основание чл.28, ал.1 от Закона за
нормативните актове с настоящата внасям за обсъждане и приемане от Общински
съвет – Кюстендил проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество е приета на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост
през 2011 година, изменена и допълнена през 2013 година. Съобразно цитираната
разпоредба на Закона за общинската собственост и чл.15 от Закона за нормативните
актове, разпоредбите на наредбата следва да съответстват на нормативните актове от
по-висока степен.
Настоящият проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №
808/17.03.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №192/31.01.2013г.; изм. и
доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС – Кюстендил, изм. и доп. с Решение
№534/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил) цели привеждане на нормите й съобразно
Закона за общинската собственост на основание чл.8, ал.2 от същия закон и чл.15 от
Закона за нормативните актове.
С проекта се предвижда изменение на чл.19, ал.1, изр. първо от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с
Решение № 808/17.03.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№192/31.01.2013г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС – Кюстендил, изм.
и доп. с Решение №534/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил), касаещо управлението на
имоти – публична общинска собственост, съобразено с актуалната редакция на чл.14,
ал.7 ЗОС, като думите „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“
се заличават, при което целият текст на изречението придобива следната редакция:
„Свободни имоти или части от имоти - публична общинска собственост могат да се
отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до десет години, при
условие че наемането не пречи на дейността на лицата, които ги управляват по цени
съгласно Приложение № 1…“
С проекта на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №
808/17.03.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №192/31.01.2013г.; изм. и
доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС – Кюстендил, изм. и доп. с Решение
№534/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил), се предвижда и отмяна на разпоредбата на
чл.26 в частите й по ал. 8 и ал.9, които регламентират удължаване на срокове на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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наемни договори по решение на общински съвет при определени предпоставки,
визирани в същите в рамките на максимално допустимия срок по закон.
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства.
Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в
бюджета на Община Кюстендил.
Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №
808/17.03.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №192/31.01.2013г.; изм. и
доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС – Кюстендил, изм. и доп. с Решение
№534/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил) е изготвен в съответствие с европейското
законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.
При изготвяне на проекта са спазени принципите необходимост,
обоснованост,
предвидимост,
откритост,
съгласуваност,
субсидиарност,
пропорционалност и стабилност, както и процедурата по провеждане на обществени
консултации по реда и в сроковете разписани в чл.26 от Закона за нормативните
актове.
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. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 76, ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от АПК, чл. 8, чл. 11,
ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл.
5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 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:
Приема предложеният Проект на Наредба за изменение на Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(Приета с Решение №808/17.03.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
192/231.01.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 414/29.08.2013 г. на
ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 534/30.12.2013 г. на ОбС - Кюстендил),
както следва:
§ 1. В чл. 19, ал. 1, изр. първо думите „с изключение на обектите, подлежащи
на концесиониране“ се заличават, при което целият текст на изречението
придобива следната редакция:
„Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост
могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до десет
години, при условие че наемането не пречи на дейността на лицата, които ги
управляват по цени съгласно Приложение № 1…“
§ 2. В чл. 26, ал. 8 и ал. 9 се отменят.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.03.2019 година.
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/Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество е приложен към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския съвет
решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил 01.03.2019 от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-31/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
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Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 988
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0032/20.02.2019 г., с която докладва, че на основание чл.28, ал.1 от Закона за
нормативните актове с настоящата внасям за обсъждане и приемане от Общински
съвет – Кюстендил проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища.
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища е приета на основание 45а
от Закона за общинската собственост през 2014 година, като същата не е изменяна и
допълвана до настоящия момент.
Съгласно чл.15 от Закона за нормативните
актове във връзка с чл.8 от същия закон и чл.76, ал.от АПК, разпоредбите на
наредбата следва да съответстват на нормативните актове от по-висока степен.
Настоящият проект за изменение на Наредба за изменение на Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища (Приета с Решение № 768/31.07.2014 година на
Общински съвет – Кюстендил) цели привеждане на нормите й в съответствие с
разпоредбите на нормативните актове от по-висока степен.
С проекта се предвижда изменение на чл.4, ал.1, изр. първо от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища (Приета с Решение № 768/31.07.2014 година на
Общински съвет – Кюстендил), който определя кръга на субектите, които имат право
да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища, с оглед съобразяване
нормата на чл.26, ал.2 от Конституцията на РБългария, съгласно която „Чужденците,
които пребивават в Република България имат всички права и задължения по тази
Конституция, с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и
законите изискват българско гражданство. Предвид това в чл.4, ал.1, изр. първо от
Наредбата думите „български“ се заличават, при което целият текст на изречението
придобива следната редакция:
„Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища имат
граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия
:...“
С проекта на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища (Приета с Решение № 768/31.07.2014 година на Общински съвет –
Кюстендил), се предвижда и отмяна на разпоредбата на чл.26 , която определя кръга
от лицата, които могат да бъдат настанявани в жилища от резервния жилищен фонд
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
по решение на Общински съвет – Кюстендил, с оглед привеждането й в съответствие с
разпоредбата на чл.45 от Закона за общинската собственост.
Във връзка с предвидената отмяна на чл.26 от Наредбата е предложената
редакция на чл.24, ал.1 от Наредбата, с която думите “ с изключение на лицата по
чл.26, ал.1 от настоящата наредба“, се заличават.
Предложеният проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и
реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища (Приета с Решение № 768/31.07.2014 година на Общински съвет –
Кюстендил), предвижда и заличаване на думите „ и 2% режийни разноски“ в чл.49,
ал.2 от наредбата и ал.5 от същата разпоредба, с оглед прецизирането им в
съответствие с разпоредбите на чл.34 и сл. от Закона за общинската собственост и
Закона за местните данъци и такси.
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства.
Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в
бюджета на Община Кюстендил.
Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища (Приета с Решение № 768/31.07.2014 година на Общински съвет –
Кюстендил) е изготвен в съответствие с европейското законодателство - Европейската
харта за местно самоуправление.
При изготвяне на проекта са спазени принципите необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност, както и процедурата по провеждане на обществени консултации по реда
и в сроковете разписани в чл.26 от Закона за нормативните актове.
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. 45а от ЗОС, чл. 76, ал. 3, чл. 79и чл. 80 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3,
чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал.
2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 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:

Приема предложеният Проект на Наредба за изменение на Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища (Приета с Решение № 768/31.07.2014 година на
Общински съвет – Кюстендил), както следва:
§ 1. В чл. 4, ал. 1, изр. първо думите „български“ се заличават, при което
целият текст на изречението придобива следната редакция:
„Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища имат
граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните
условия…“
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
§ 2. В чл. 24 думите „с изключение на лицата по чл. 26, ал. 1 от настоящата
наредба“ се заличават.
§ 3. Чл. 26 се отменя.
§ 4. В чл. 27, ал. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 49, ал. 2 думите „и 2% режийни разноски“ се заличават и текста на
разпоредбата придобива следната редакция:
„Кметът на Община Кюстендил издава заповед на основание решението на
Общински съвет – Кюстендил, която се връчва на заинтересованото лице. В
едномесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената на жилището,
дължимите данъци и такси.“
§ 6. Чл. 49, ал. 5 се отменя.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 01.03.2019 година.
/Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е приложен към
Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския съвет
решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил 01.03.2019 от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-32/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 989
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил
за 2019 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0023/18.02.2019 г., с която докладва, че настоящият Общински годишен план за
младежта на Община Кюстендил за 2019 година се изготвя в изпълнение на
разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закон за младежта и Национална
стратегия за младежта 2010-2020. Състоянието на младите хора и участието в
обществения живот са един от най-важните приоритети на Община Кюстендил.
Активното им включване в решенията и действията на местно и регионално ниво е
крайно необходимо в стремежа да се изгради по-демократично, всеобхватно и
проспериращо общество. Настоящият план се приема за 2019 г. и определя целите и
приоритетите на общинската политика за младите хора, като в процеса на
изпълнение той може да бъде актуализиран в зависимост от постигнатите резултати и
евентуални промени, които биха могли да настъпят.
Общинският годишен план за младежта на Община Кюстендил е насочен към
младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални,
имуществени, политически и етнически убеждения.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта , чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Приема Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за
2019 година

/Общинския годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2019 г. е приложен
към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 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
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-23/18.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 990
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през
2019 година в Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0028/20.09.2019 г., с която докладва, че годишната програма за развитие на читалищната
дейност за 2019 година в Община Кюстендил е разработена на база постъпили
предложения от председателите на народните читалища на територията на Община
Кюстендил за дейността на читалищата за 2019 година на основание чл. 26а, ал.1 от
Закона за народните читалища. Съгласно чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните
читалища /ЗНЧ/ годишната програма за развитие на читалищната дейност се
приема от Общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 2 и ал. 3 от ЗНЧ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019
година в Община Кюстендил.

/Проектът на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019
година в Община Кюстендил е приложен към Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-28/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 991
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0020/14.02.2019 г., с която докладва, че с писмо вх. № 12-00-34/07.02.2019 година в
Община Кюстендил е депозирана покана от Областния управител на Област
Кюстендил, в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ВиК оператора „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил
за свикване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил,
насрочено за 07.03.2019 година от 13,30 часа в заседателната зала на четвъртият етаж в
сградата на Областна администрация – Кюстендил, при следния дневен ред :
1. Приемане на Отчета за дейността на Асоциация по Вик на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018
година;
2. Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по Вик на
обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за 2018 година;
3. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциация по Вик на
обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за 2018 година.
4. Приемане на Бюджета на Асоциация по Вик на обособена територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2019 година;
5. Други.
Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциация по ВиК –
Кюстендил, определено по реда на чл.198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация е както следва:
1.
2.

Държавата
Община Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

35.00 %
30.54 %

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Община Дупница
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно
Общо:

22.64 %
4.56 %
2.62 %
1.45 %
1.45 %
1.42 %
0.32 %
100.00 %

Съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите (ЗВ), представителят на общината в
асоциацията по ВиК е Кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител. Съгласно чл.198е, ал.5 от ЗВ,
позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото
събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския
съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите чл. 5, ал. 5 и ал. 6 и чл.
20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване е канализация и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Възлага на инж. Росица Плачкова – Зам.-кмет „Инвестиционна политика”
да представлява Община Кюстендил в редовно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода”ЕООД гр. Кюстендил, свикано на 07.03.2019 г., като гласува по въпросите,
включени в дневния ред на събранието, както следва:
По точка първа: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, приема Отчет за дейността на Асоциация по Вик на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018
година.
По точка втора: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.9, ал.2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
приема Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по Вик на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018
година.
По точка трета: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 38 от Закона за счетоводство,
приема Годишен финансов отчет (ГФО) на Асоциация по Вик на обособена
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2018
година.
По точка четвърта: ”За” приемане на предложеното проекто-решение.
На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, чл.9, ал.2 и чл.21, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация , приема Бюджет на Асоциация по Вик на обособена територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2019 година, като
вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на общините,
съобразно процентното съотношение на гласовете им са, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Членове АВиК Кюстендил
Община Кюстендил
Община Дупница
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

% съотношение Размер на вноски
на гласове
в лева за 2019 г.
30.54 %
13 089 лв.
22.64 %
9 703 лв.
4.56 %
1 954 лв.
2.62 %
1 123 лв.
1.45 %
621 лв.
1.45 %
621 лв.
1.42 %
609 лв.
0.32 %
137 лв.

По точка пета: При поставяне на допълнителни въпроси, представителят
на Община Кюстендил следва да приеме предложенията към същата за
информация.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-20/14.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 992
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42
Относно: Финансово подпомагане на Гълъбовъдно Дружество „Руен” – гр. Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 92-00-77/19.02.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпило
Искане с вх. № 92-00-77/11.02.2019 г. по описа на Община Кюстендил от Милен
Андонов – организатор на изложба на Гълъбовъдно Дружество „Руен” – гр.
Кюстендил, за оказване на финансово подпомагане, относно покриване на разходите
за провеждане на традиционна изложба на 21.03.2019 г. в читалище „Братство”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер на 200 /двеста/ лв. за покриване на разходите за
провеждане на 21.03.2019 г. традиционна изложба в читалище „Братство”.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Кюстендил за 2019 г.
по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 92-00-77/19.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 993
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Допълване Списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 13 към Решение № 979/31.01.2019 г. за приемане бюджета на
Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0037/21.02.2019 г., с която докладва, че дейността в изпълнение на Споразумение №
ФС01-0545/28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община
Кюстендил по предоставяне на услугата „Личен асистент”, през м. февруари 2019 г. са
назначени две лица на длъжност „личен асистент”, които ще пътуват от
местоживеенето до местоработата и обратно за периода от 01.02.2019 г. до 31.08.2019 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде допълнен утвърденият
списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от
действителните разходи, съгласно Приложение №13 към Решение № 979/31.01.2019 г.
на ОС-Кюстендил за приемане бюджета на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Допълва утвърденият списък на персонала, имащ право на транспортни
разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно Приложение № 13
към Решение № 979/31.01.2019 г. за приемане бюджета на Община Кюстендил със
следните лица:

№ име, презиме фамилия на
пътуващия
1
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА
КОСТАДИНОВА
2. ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА
РАНГЕЛОВА

направление на пътуване
ГР. КЮСТЕНДИЛ – С. ЖАБОКРЪТ - ГР.
КЮСТЕНДИЛ
ГР. КЮСТЕНДИЛ – С. ПИПЕРКОВ
ЧИФЛИК - ГР. КЮСТЕНДИЛ

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на
Община Кюстендил за 2019 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-37/21.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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№ 994
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42
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 № 93-0072/20.02.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 91-00-15/12.02.2019 г. от Люба Кирилова – Социален
работник Комплекс за социални услуги гр. Кюстендил и Даниела Божилова – кмет на
с. Коняво, общ. Кюстендил с искане за финансово подпомагане на Ирена Качева
Димитрова с адрес: ул. „Ленин” № 37, с. Коняво, общ. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-385/13.02.2019 г. от Емил Йорданов Марков с адрес:
ул. „Първи май“ № 67, с. Ябълково, общ. Кюстендил.
3. Заявление с вх. № 94-00-603/14.02.2019 г. от Румен Испиридонов Динев с
адрес: ул. „Македония“ № 20, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
4. Заявление с вх. № 94-00-635/25.02.2019 г. от Иво Иванов Кирилов с адрес: ул.
„Млада гвардия“ № 7, с. Шишковци, общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Емил Йорданов Марков на 62 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
2. Румен Испиридонов Динев на 64 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
3. Ирена Качева Димитрова на 52 години в размер на 500 /петстотин/ лв.;
4. Иво Иванов Кирилов на 19 години в размер на 500 /петстотин/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2019 г.
по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.
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42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 93-00-72/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.
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42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
№ 995
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Финансова подкрепа на Арт Студио „ТРУПАТА” за осъществяване на
театрален спектакъл със заглавие „Финтът Бакенбауер”
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0038/25.02.2019 г., с която докладва, че на 11.02.2019 г. в Община Кюстендил е получено
писмо с Вх.№ 92-00-78/11.02.2019 г. от Станислава Ризова, която е председател на
Сдружение с нестопанска цел Арт Студио „ТРУПАТА”, в което информира, че
подготвя нов проект – музикална пиеса –комедия със заглавие „Финтът Бакенбауер”.
Автор е Станислава Ризова. В пиесата ще вземат участие над 20 младежи- ученици и
студенти от Арт Студио „ТРУПАТА” от гр. Кюстендил и артисти от Музикалния
театър–гр.София. Режисьор на постановката е кюстендилецът Явор Радованов режисьор в Музикален театър–гр.София.
Станислава Ризова в момента е студент в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
специалност „Драматургия”, в класа на проф. Станислав Семерджиев. Преди шест
години основава голяма театрална трупа, която представя авторски постановки на
сцената на Общински драматичен театър, както и на Софийска сцена. Всички
представления до момента са играни благотворително за болни деца, като
Александър Ангелов, Валентин Зашев, Рая Ангелова.
През 2018 г. Арт Студио „ТРУПАТА”, съвместно със сдружение „Дебют” и
театрална формация „Ди Актърс”, с ръководител Стела Здравкова спечелиха „Гран
При” на Международния театрален фестивал „Приятели на България”. Той се
проведе в гр. Албена през м. юли 2018 г., а Станислава Ризова получи първа награда
за авторска драматургия.
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 2 000 /две хиляди / лева на Арт
Студио „ТРУПАТА“ от бюджета на Община Кюстендил за 2019 г., параграф 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, за осъществяване на
театрално представление, което ще се състои през април 2019 г. в Общински
драматичен театър -Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
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Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-38/25.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
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Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 996
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на недвижими имоти с
НТП – горска територия-частна общинска собственост в землището на с.Жиленци в полза
на Държавата.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0026/19.02.2019 г., с която докладва, че с цел подобряване на техническото състояние на
пътната инфраструктура и поддържане на експлоатационното състояние на трайните
горски пътища в териториалния обхват на ТП ДЛС »Осогово», «ЮЗДП» ДП
гр.Благоевград има инвестниционно намерение да извърши строителство на нов и да
осъществи основен ремонт и реконструкция на трайни горски пътища на два обекта:
1. Изграждане на нов горски път «Ечемика» в землището на с.Жиленци,
общ.Кюстендил, за който с Решение № 902/27.09.2018г. на Общински съвет –
Кюстендил е одобрен ПУП-ПП на инвестиционен проект за „Изграждане на
нов горски път „Ечемика“ в землището на с.Жиленци и е издадено
Разрешение за строеж №149/28.12.2018г. от Гл.архитект на община
Кюстендил, влязло в сила на 21.01.2019г.
2. Извършване на основен ремонт и реконструкция на горските пътища
«Каменната барака» и «Радушката река» в землището на с.Жиленци.
Съгласно разпоредбите на чл.165, ал.1, т.7 от Закона за горите, за да бъде
осигурено финансирането за вторият обект е необходимо собствеността на имотите да
бъде държавна. От страна на «ЮЗДП» ДП-Благоевград са предприети действия за
уточняване на собствеността на засегнатите имоти, попадащи в обхвата на горските
пътища «Радушка река» и «Каменната барака». От извършената справка в Картата на
възстановената собственост е установено наличие на общинска собственост на
определени участъци от трайните горски пътища, което води до невъзможност за
финансиране и реализиране на инвестиционното намерение. В тази връзка в Община
Кюстендил е постъпило искане с вх.№53-00-58/14.05.2018г. от инж. Дамян Дамянов –
Директор на «ЮЗДП» ДП-Благоевград за безвъзмездно прехвърляне собствеността на
общински поземлени имоти с идентификатори 29386.103.111, 29386.103.112 и
29386.103.114 в местността “Планината“ в землището на с.Жиленци, общ.Кюстендил
по реда на чл.30 от Закона за горите. Имотите са със следните характеристики:
1.Поземлен имот с идентификатор 29386.103.111 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Жиленци, одобрени със Заповед №РД-181234/13.06.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 15235 (петнадесет
хиляди двеста тридесет и пет) кв. метра в местността „Планината“. Трайно
предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид
дървопроизводителна гора. Имотът е актуван с АЧОС №5030/17.12.2018г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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2.Поземлен имот с идентификатор 29386.103.112 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Жиленци, одобрени със Заповед №РД-181234/13.06.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2851 (две хиляди
осемстотин петдесет и един) кв. метра в местността „Планината“. Трайно
предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид
дървопроизводителна гора. Имотът е актуван с АЧОС №5031/17.12.2018г.
3.Поземлен имот с идентификатор 29386.103.114 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Жиленци, одобрени със Заповед №РД-181234/13.06.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3156 (три хиляди сто
петдесет и шест) кв. метра в местността „Планината“. Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора.
Имотът е актуван с АЧОС №5032/17.12.2018г.
Имотите са части от трайни горски пътища „Радушка река“ и „Каменната
барака“ в землището на с.Жиленци, които обслужват прилежащите горски територии
- държавна, общинска и частна собственост. В момента пътищата са почти
непроходими, тъй като са с нарушена настилка, запушени водостоци, засипани
канавки и водоотвеждащи съоръжения и преминаването по тях е възможно само с
високопроходима техника. С предвидената реконструкция и ремонт се цели да се
осигури постоянен достъп до насажденията, по-доброто им стопанисване и опазване
от пожари, както в държавните горски територии, така също и в общинските гори,
които се намират в съседство. Реализирането на проекта ще даде възможност да бъде
направен основен ремонт и реконструкция на съществуващ горски път от м.Памука«Каменната барака»-Ечемика, а изграждането на новия горски път «Ечемика», който
се явява продължение на съществуващия се свързват с общинския път м.Сенокос в
землището на с.Жиленци, като по този начин ще се осигури алтернативен път от
м.Памука до с.Жиленци.

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. 30 от Закона за горите, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от ЗОС, във
връзка с чл. 43, ал. 1, т. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост чрез
дарение на Държавата /Министерство на земеделието, храните и горите „Югозападно държавно предприятие“ ДП-Благоевград за нуждите на ТП ДЛС
“Осогово“/ за реализиране на проект за основен ремонт и реконструкция на
съществуващи горски пътища «Каменната барака» и «Радушката река» в
землището на с.Жиленци на следните поземлени имоти-частна общинска
собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 29386.103.111 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Жиленци, одобрени със Заповед №РД-181234/13.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 15235 (петнадесет
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хиляди двеста тридесет и пет) кв. метра в местността „Планината“. Трайно
предназначение на територията: горска Начин на трайно ползване: друг вид
дървопроизводителна гора, при съседи: 29386.103.66, 29386.103.125, 29386.103.124,
29386.103.123, 29386.102.73, 29386.103.126. Имотът е актуван с АЧОС №5030/17.12.2018г.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 29386.103.112 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Жиленци, одобрени със Заповед №РД-181234/13.06.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2851 (две хиляди
осемстотин петдесет и един) кв. метра в местността „Планината“. Трайно
предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид
дървопроизводителна гора, при съседи: 29386.103.126, 29386.103.65, 29386.103.116,
29386.102.73. Имотът е актуван с АЧОС №5031/17.12.2018г.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 29386.103.114 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Жиленци, одобрени със Заповед №РД-181234/13.06.2018г.на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3156 (три хиляди сто
петдесет и шест) кв. метра в местността „Планината“. Трайно предназначение на
територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна
гора, при съседи: 29386.103.126, 29386.103.115, 29386.102.73. Имотът е актуван с АЧОС
№5032/17.12.2018г.
2. В договора за прехвърляне на собствеността да се запише като условие, че
Община Кюстендил, както и населението на общината запазват правото си да
ползват горския път без да се ограничават правата им.
3.Задължава кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и да сключи
договор.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-26/19.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 997
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Предоставяне под наем на общинско помещение – частна общинска
собственост на адрес ул. “Кириат Оно” № 54, гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0021/15.02.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило искане с вх. №
62-00-2/11.02.2019 година от Регионална съюзна организация на слепите –
гр.Благоевград, към Съюза на слепите в България за подновяване на договор № Д-00350/14.04.2014год. за наем на общински недвижим имот, сключен за срок от 5 години,
който изтича на 05.04.2019год.
Предмет на горецитирания договор е отдаване под наем на общинско
помещение–търговско помещение, кухня и склад със застроена площ 48,00м2 с адрес
ул.”Кириат Оно” № 54, за който имот има съставен Акт за общинска частна
собственост № 847/04.01.2001 год.
Със свое Решение №634 от протокол № 26/27.03.2014год. ОбС-Кюстендил е дал
съгласие за отдаване под наем на горепосочения общински имот за срок от 5 години
на Регионална съюзна организация на слепите –гр.Благоевград, към Съюза на слепите
в България. През периода на договора и предходните години, имотът се стопанисва с
грижата на добър стопанин.
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. 14, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от ЗОС и чл. 25 от Наредбата за реда за управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на общинско помещение - частна
общинска собственост в полза на Регионална съюзна организация на слепите –
гр.Благоевград, представляващо - търговско помещение, кухня и склад със
застроена площ 48,00м2, находящо се на ул.”Кириат Оно” № 54, гр. Кюстендил за
срок от 10 /десет/ години при месечна наемна цена в размер на 20 /двадесет/ лева
без ДДС.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил да сключи договор за наем с
Регионална съюзна организация на слепите – гр. Благоевград, към Съюза на
слепите в България.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-21/15.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 998
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Предоставяне под наем на общинско помещение в местност „Хисарлъка“.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0033/20.02.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило заявление, с
което е проявен интерес за наемане на помещение, представляващо: „Посетителски и
информационен център към късноантична и средновековна крепост „Хисарлъка““.
Застроената площ на помещението е 23кв.м., и е изградено съгласно одобрен от
Главния архитект на Община Кюстендил инвестиционен проект №56/22.06.2015год.,
на основание чл.145, ал.1 и чл.44, ал.3, т.1 от ЗУТ. Обектът е изграден в поземлен имот
41112.58.66 /част от ПИ 41112.58.7/ от действащата кадастрална карта и кадастрални
регистри на гр.Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-18-96 от 28.10.2008год. на
Изпълнителния Директор на АГКК, за който е съставен Акт за публична общинска
собственост №3735 от 13.02.2015г.
От изграждането му до настоящия момент обектът не е функционирал. С оглед
ефективното му управление, предлагаме същия да бъде отдаден под наем, чрез
провеждане на публичен търг.
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. 14, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от ЗОС и чл. 19 от Наредбата за реда за управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на обект: „Посетителски и
информационен център към късноантична и средновековна крепост
„Хисарлъка““, с площ от 23,00 м2, находящ се в поземлен имот /ПИ/ 41112.58.66 /
част от ПИ 41112.58.7/ от действащата кадастрална карта и кадастрални регистри
на гр.Кюстендил одобрен със Заповед №РД-18-96 от 28.10.2008год. на
Изпълнителния Директор на АГКК, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, по реда и при условията на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община
Кюстендил, за срок от 5 години с начална тръжна цена за помещението в размер
на 50,00лв. на месец, без ДДС.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил да проведе публичен търг с
тайно наддаване по реда на Глава VIII от Наредбата за реда за придобиване,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
управление и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за наем
със спечелилия търга.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-33/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 999
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост за учредяване
възмездно право на строеж за изграждане на строеж „Плътна ограда”, в имот с
административен адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Колуша” № 61 „А”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0022/15.02.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило заявление с вх.
№ 94-00-199/16.01.2019 г. от Юлиян Асенов Тренев, с адрес: гр. Кюстендил, ул.
”Колуша” № 61 „А”, с искане за отстъпване право на строеж „Плътна ограда”, в имот
общинска собственост – урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – 1716, в кв. 245 по плана
на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.504.1716 по
кадастралната карта на гр. Кюстендил. Към искането е приложен съгласуван от
главния архитект на Община Кюстендил, идеен инвестиционен проект за изграждане
на оградата; Виза за проектиране № 147/18.12.2018 г., издадена от главния архитект
на Община Кюстендил, нотариален акт вх. №2685 от 26.09.2011 г., акт №53, том 10,
дело №2521/2011 г., нотариален акт вх. рег. №665 от 24.04.2015 г., акт №116, том 2, дело
№281/2015 г.
Заявлението е разгледано от общинската администрация. Установено е, че
заявителят е собственик на една от двете жилищни сгради, построени по Решение
№149/22.08.1968 г. и типов договор от 13.09.1968 г. на ИК на КГНС за отстъпено право
на строеж върху УПИ ХІ, кв. 245 по плана на гр. Кюстендил и притежава права по чл.
52, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост – Кюстендил. Община Кюстендил е собственик на имота с
АЧОС №5045/30.01.2019 г.
На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС е изготвена пазарна оценка за учредяване на
право на строеж за изграждане на строеж „Плътна ограда” в общинския имот.
Пазарната стойност, получена въз основа на притеглена величина от
използвания метод за учредяване на право на строеж на 5.00 кв.м. е 70,00
(седемдесет) лева без ДДС, като данъчната оценка на целия имот с площ 907.00 кв.м
е 11464,50 (единадесет хиляди четиристотин и шестдесет и четири лева и петдесет
стотинки).
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. 37, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 52, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на Община Кюстендил, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
1. Дава съгласие за учредяване на право на строеж на Юлиян Асенов Тренев
за изграждане на строеж „Плътна ограда” със застроена площ 5.00 кв.м., по
южната регулационна линия между УПИ ХІ – 1716 и УПИ ХІІ - 1717, в кв. 245,
изцяло в УПИ ХІ -1716, идентичен с ПИ 41112.504.1716 по кадастралните карти на
гр. Кюстендил, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №5045/30.01.2019 г. и
съгласувания на 15.01.2019 г. от главния архитект на Община Кюстендил идеен
инвестиционен проект, в размер на 70,00 (седемдесет) лева, без ДДС.
2. Утвърждава пазарната оценка за учредяване на правото на строеж на
Юлиян Асенов Тренев за изграждане на строеж „Плътна ограда” по т. 1, в размер
на 70,00 (седемдесет) лева, без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и да сключи
договор.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-22/15.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1000
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Отдаване под аренда на пасища, мери и ливади - общинска собственост за
стопанската 2019/2020 година на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0027/19.02.2019 г., с която докладва, че във връзка с приетите изменения на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, публикувани в ДВ бр.14 от
2015 г., ДВ, бр.61 от 2015 г. и ДВ, бр.61 от 2016 г., ДВ, бр.13 от 2017 г., касаещи реда и
начина на ползването на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свои Решение № 1038 от
26.03.2015 г., Решение №121 от 25.02.2016 г., Решение №417/16.02.2017 г.; Решение
№447/31.03.2017 г. и Решение №750/29.03.2018 г. е определил пасищата, мерите и
ливадите по землища на територията на Община Кюстендил за индивидуално
ползване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 3 и ал. 12 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Определя имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади –
общинска собственост за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година,
съгласно приложение списък по землища, предоставен от Общинска служба по
земеделие –гр.Кюстендил с офис Трекляно с изключение на отдадените под
аренда по сключени договори за аренда за стопанските 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 години на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
2. Дава съгласие свободните и годни за земеделско ползване имоти с
начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост да
бъдат отдадени под аренда за стопанската 2019/2020 година по реда на чл.24а, ал.6,
т.4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.
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на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени определени
по пазарен механизъм, а именно за пасища, мери и ливади – 7.00 лв/дка/година от
ІІ до Х категории и минимален срок на договорите за аренда от 5 стопански
години.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-27/19.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1001
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Общият устройствен план на община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0029/20.02.2019 г., с която докладва, че Общия устройствен план на Община Кюстендил
(ОУПОК) е приет от Общински съвет-Кюстендил с Решение № 291 от 29.09.2016 г. по
Протокол №13 и обнародван в неофициалния раздел на Държавен вестник (ДВ) бр.
84 от 25.10.2016 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден
доклад за изпълнението на Общия устройствен план на общината, съответно на
населеното място или селищното образувание, и прави предложения за изменение на
плана, ако такова се налага.
За първата пълна календарна година /2017 г./ за която се прилага ОУПОК е
приет доклад по чл. 127, ал. 9 от ЗУТ с Решение №711 от заседание на Общински съвет
- Кюстендил проведено на 28.02.2018 г., Протокол №30. С настоящата докладна
записка се внася за разглеждане и приемане Доклад за изпълнението на Общия
устройствен план на общината за 2018 г. Той е изготвен, съгласно системата за
мониторинг на Общия устройствен план на Община Кюстендил, с цел създаване на
прозрачност, отчетност, отговорност към управлението и подобряване на качеството
на изпълнението, като включва раздели:
- Възлагане и изпълнение на подробни устройствени планове (ПУП) на
територии, приобщени към строителните граници на населените места;
- Възлагане и изработване на План за опазване и управление на културните
ценности в общината;
- Мотивирано предложение за изменение на ОУПОК;
- Контрол по спазване на правила и нормативи за прилагане на ОУПОК;
- Контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на ОУП на
Община Кюстендил.
Основният момент в доклада за 2018 г. е мотивираното предложение за
изменение на ОУПОК, което налага одобряването на служебно изготвеното задание
за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и разрешение за изготвяне на проект за изменение
на ОУПОК на основание чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 и т.
5 от ЗУТ. Т.е. поради констатирани явни фактически грешки, имащи значение за
предвижданията на плана, обективирани в Констативен протокол от 22.01.2019 г. и
възникнали нови общински нужди за обекти общинска собственост – описани в
доклада за изпълнението на Общият устройствен план на Община Кюстендил за 2018
г. Доклада по чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, констативния протокол към него и заданието за
проектиране по чл. 125 от ЗУТ са неразделна част от настоящата докладна записка.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.
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За изменението на ОУПОК са предвидени средства от общинския бюджет /т.
6.13. от поименният списък на капиталовите разходи за 2019 г./, приет с Решение №
979 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 31.01.2019 г.,
Протокол № 41.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗУТ, чл.
127, ал. 9 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема доклада на кмета на Община Кюстендил за изпълнението на
Общият устройствен план на Община Кюстендил за 2018 г.
2. Разрешава да се изработи проект за изменение на Общия устройствен план
на Община Кюстендил.
3. Одобрява заданието за изработване на проект за изменение на Общия
устройствен план на Община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от
Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил.
4. Възлага на кмета на Община Кюстендил да извърши процедурите по реда
на чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-29/20.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1002
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Искане на съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение на
действащия план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ XIII – 3345 и УПИ VI – „За обществено
жилищно строителство, магазини и озеленяване“, кв. 70 по регулационния план на гр.
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0034/21.02.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e постъпило Заявление с
вх.№ УТ 19-213/20.02.2019 г. от Албена Емилова Кифева за разрешение за изработване
на проект за изменение на действащия план за регулация на гр. Кюстендил за УПИ
XIII – 3345 и УПИ VI – „За обществено жилищно строителство, магазини и
озеленяване“, кв. 70.
Общинската администрация предварително е разгледала представените със
заявление вх. .№ УТ 19-213/20.02.2019 година документи и след справка с техническия
архив е видно:
УПИ XIII – 3345, кв. 70 от плана на гр. Кюстендил е идентичен с ПИ
41112.500.1763 от Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК и последно изменение със Заповед № 18-9668-01.07.2014 г. на
Началника на СГКК – Кюстендил.
Плана за регулация и застрояване в по-горе посочения обхват е одобрен със
Заповед № 1326/17.08.1993 г. Със Заповед № 1012/26.10.2007 г. Кмета на Община
Кюстендил одобрява изменение на регулационния план, с който се променят
границите на УПИ XIII – 3345, кв. 70 и се образува задънена улица от източната страна
на парцела. На място задънената улица не е реализирана.
Съгласно представения н. акт № 101, том. II, рег. № 2196, дело 249 от 2018 г.,
възложители на проекта са собствениците на ПИ 41112.500.1763 от КККР на гр.
Кюстендил.
Видно от представените задание и скица-предложение за изменение на
действащия план за регулация на кв. 70 от плана е, че се предлага към УПИ XIII –
3345, кв. 70 да се придаде 28 кв. м. площ откъм ул. „Раковски“, като същата площ от 28
кв. м. се отнеме от източната част на УПИ XIII – 3345, кв. 70 и се придаде към
задънената улица.
Искането е допустимо, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 при наличие на съгласие
на всички заинтересовани, съгласно чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 15, ал. 3 и
ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Предвид това, че с исканото изменение се засяга уличната регулация на улица
„Раковски” е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да
даде съгласие, Кмета на Община Кюстендил да разреши на възложителите да
възложат за своя сметка изработването на проект за изменение на действащия план за
регулация в горе посочения обхват и да даде съгласие собствеността на придаваемата
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.
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част да бъде трансформирана от „публична общинска” в „частна общинска” и Кмета
на Община Кюстендил да сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 124а, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията чл. 6, ал. 1 и ал. 3 във връзка чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 3 от Наредба за реда и придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие:
1.1. Кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителя да възложи
за своя сметка изработването на проект за ИПУП - ПР за УПИ XIII – 3345, УПИ VI –
„За обществено жилищно строителство, магазини и озеленяване“ и прилежащите
към УПИ XIII – 3345, кв. 70 улици, съгласно скицата предложение.
1.2. Да бъде трансформирана собствеността на придаваемата част от
„публична общинска” в „частна общинска”.
1.3. Кмета на Община Кюстендил да сключи предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и 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, като т. 2 от решението не подлежи на оспорване пред
Административен съд – Кюстендил по силата на чл. 124б от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави обявление на
определеното за това място в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната
територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен
вестник.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-34/21.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1003
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Даване на съгласие за разрешение за изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план - план за регулация и подробен устройствен план план за застрояване (ПУП - ИПР) и (ПУП – ПЗ) за УПИ IV - „За хотелски и плувен
комплекс“, кв. 204 по плана за регула- ция и застрояване на град Кюстендил .
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0035/21.02.2019 г., с която докладва, че във връзка с нови общински нужди и бъдещи
инвестиционни намерения на общината или частен инвеститор е изработена скица предложение за ИПУП–ПР и ПУП – ПЗ за УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс
“, кв. 204 по плана за регулция и застрояване на град Кюстендил.
Общинската администрация предварително е разгледала мотивираното
предложение и приложените към него от които е видно:
Съгласно действащият план за регулация на град Кюстендил, одобрен със
Заповед № 838/ 04.08.2008 год., допълнена със Заповед № РД-00-1386/ 27.10.2011год.
на Кмета на Община Кюстендил УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс “ е в кв.
204. УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс “, кв. 204 е идентичен с имот с
идентификатор 41112.504.1326 от кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр.Кюстендил – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 2255/31.05.2011г.
Съгласно скица №15-542063/11.12.2015г., издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър (СГКК) – гр. Кюстендил, ПИ 41112.504.1326 от КККР на гр.
Кюстендил е с площ 15900 кв.м., с начин на трайно ползване на територията (НТП) –
урбанизирана и НТП - „За обект комплекс за битови услуги.
Със скицата - предложение за изменение на ПУП - ПРЗ, в обхвата на УПИ IV - „
За хотелски и плувен комплекс “, кв. 204, град Кюстендил се предвижда разделянето
на УПИ IV и образуването на нов УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс “ с площ
9944 кв.м. и нов УПИ V - „ За обществено обслужване и жилищно строителство” с
площ 5602 кв. м. Също така се предвижда и изменение на уличната регулация на ул.
„Калосия” между о.т. 441 и о.т. 443 пред новообразувания УПИ V - „ За обществено
обслужване и жилищно строителство” в кв. 204.
Устройствени показатели и характеристики на застрояване на
новообразуваните УПИ да бъдат в съответствие с допустимите за жилищна
устройствена зона, както следва:

УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс “ , кв. 204
- устройствена зона - Жг
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - За хотелски и плувен комплекс
- максимална етажност/височина – над 15 м
- плътност на застрояване - от 30 до 80%
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
- минимална озеленена площ - от 20 до 50%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
- интензивност за застрояване (Кинт) - от 1,5 до 3,0

УПИ V - „ За обществено обслужване и жилищно строителство” в кв. 204
- устройствена зона - Жс
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - За обществено обслужване и жилищно
строи - телство
- максимална етажност/височина – 5/15 м
- плътност на застрояване - от 20 до 70%
- минимална озеленена площ – от 30 до 50%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
- интензивност за застрояване (Кинт) - от 1,0 до 2,0
Делбата по предложеният начин е допустима, тъй като чрез нея не се
нарушават уст ройствените показатели на УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс
“. Достигнатите по-казатели са: плътност на застрояване – 16,7% , озеленена площ –
от 53%, интензивност за застрояване (Кинт) - 0,63 и осигурени нормативно
изискващите се паркоместа.
Във връзка с това, че с исканото изменение се засягат имоти - общинска
собственост
/ УПИ IV - „ За хотелски и плувен комплекс “ в кв. 204 и улица
„Калосия” между о.т. 441 и о.т. 443/ е необходимо Общински съвет Кюстендил да
вземе решение, с което да даде съгласие, Кмета на Община Кюстендил да разреши
изработването на проект за ИПУП- ПРЗ в обхвата на УПИ IV - „ За хотелски и плувен
комплекс “ в кв. 204, гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 134 ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2, т. 1 и т. 6 от
Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие кмета на Община Кюстендил да разреши изработването на
проектза ИПУП – ПР и ПУП - ПЗ в обхвата УПИ IV - „ За хотелски и плувен
комплекс “, кв. 204, град Кюстендил, съгласно представената Скица –
предложение.
2. Дава съгласие кмета на Община Кюстендил да проведе процедура за
изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил
за ПИ41112.504.1326 от КККР на гр. Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 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.
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
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-35/21.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1004
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Монтиране на паметна плоча на Апостола /с. Нови чифлик, общ.
Кюстендил/
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0024/19.02.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил постъпила Докладна
записка с вх. № 10-00-232/11.12.2018 г. на Гюла Малчова - кмет на с. Нови чифлик,
общ. Кюстендил за решение на Общински съвет-Кюстендил за поставяне на паметна
плоча на Васил Левски в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV, кв. 2 по плана на с.
Нови чифлик, общ. Кюстендил.
Видно от Докладната записка е, че в село Нови чифлик има масова подкрепа
от населението да бъде направена паметна плоча на Апостола-Васил Левски със
собствен труд и средства.
Съгласно плана за регулация на селото, УПИ XIV, кв. 2 е отреден за
озеленяване и поставянето на паметната плоча е допустимо по силата на
разпоредбата на чл. 62, ал. 7, т. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Съгласно чл. 62, ал. 8 от ЗУТ мемориални места и обекти, в това число и
паметни плочи, се разрешават по реда на ЗУТ, след решение на общинския съвет и
съгласуване с Министерството на културата.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 7, т. 7 и ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави „Паметна плоча в памет на Апостола-Васил Левски” в УПИ XIV,
кв. 2 по плана на с. Нови чифлик, общ. Кюстендил.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 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
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т.19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-24/19.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 03. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 03. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1005
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г.
Протокол № 42

Относно: Поставянето на „Паметна плоча в памет на Йордан Захариев”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0025/19.02.2019 г., с която докладва, че във връзка с предложение направено от г-н
Георги Джоглев-общински съветник от Коалиция „Кюстендил“ на провелото се на
25.10.2018 г. заседание на Общински съвет- Кюстендил, относно поставяне на паметна
плоча на член-кореспондента академик Йордан Захариев, установих следното:
Общински съвет - Кюстендил е взел Решение №89/27.03.2008 г. с което: „Дава
съгласие да бъде ситуиран паметник на член-кореспондента академик Йордан Захариев - в
градинката, разположена северно от сградата на Драматичен театър - гр. Кюстендил,
съгласно приложената скица, заверена с печата на Общински съвет - Кюстендил”.
В периода от взимане на решението до настоящия момент се е променило
значително съществуващото положение на горецитираното място. За територията е
проведена процедура за изменение на плана за регулация, като е обособен
самостоятелен урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за
озеленяване“, съставен е акт за общинска собственост, одобрен е и е реализиран
инвестиционен проект за „Обновяване на физическата среда по поречието на река
Банщица“ със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Видно от изказването на г-н Джоглев е, че наследниците на академика са
съгласни с поставянето на паметна плоча, а не както е решил общински съвет поставяне на паметник.
С оглед на настъпилите съществени промени в територията и в исканията на
заинтересованите лица, е необходимо да промени вида и местоположението на
обекта, за което е необходимо ново решение на Общински съвет-Кюстендил по чл. 62,
ал. 8 от Закона за устройство на територията. В съответствие с благоустройствени
мероприятия в градинката, разположена северно от сградата на Драматичен театър гр. Кюстендил е изготвена скица-предложение за поставяне на паметна плоча в
реализирана зелена площ към бул. „Македония”, гр. Кюстендил. Местоположението
на плочата е в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1707 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-1896/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-1410-143/01.06.2011 г. на началник на СГКК - Кюстендил, идентичен с УПИ II-за
озеленяване, кв. 150 по плана на гр. Кюстендил, одобрен с Решение №377/29.12.2016 г.
на Общински съвет-Кюстендил, изменен с Решение №960/28.12.2018 г. на Общински
съвет-Кюстендил и Решение №984/31.01.2019 г. на Общински съвет-Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 7, т. 7 и ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Общински съвет - Кюстендил
42-то заседание на 28 февруари 2019 г.
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави „Паметна плоча в памет на Йордан Захариев”, с надпис:
„академик Йордан Захариев
(03.03.1877 г.-08.05.1965 г.)
Български учител, географ, етнограф, фолклорист, историк и изследовател на
Кюстендилския регион
Член-кореспондент на БАН (1937)
Почетен гражданин на гр. Кюстендил"
в северната част на УПИ II-за озеленяване, кв. 150 по плана на гр. Кюстендил,
одобрен с Решение №377/29.12.2016 г. на Общински съвет-Кюстендил, изменен с
Решение №960/28.12.2018 г. на Общински съвет-Кюстендил и Решение
№984/31.01.2019 г. на Общински съвет-Кюстендил, съгласно приложена схемапредложение.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 42/28.02.2019 г., т.20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-25/19.02.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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