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Относно: Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0049/20.03.2019 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 нова Наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на Община Кюстендил.
Сега действащата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Кюстендил е приета с Решение № 32/31.01.2008 година на
Общински съвет – Кюстендил и
изменена
несъществено
с
Решение
№
414/29.08.2013 година на Общински съвет – Кюстендил по
отношение
на
длъжностните лица, установяващи административните нарушения по наредбата.
За този 11 годишен период са настъпили значителни изменения в общественоикономическите условия, приети са и множество изменения в нормативната уредба
на национално ниво, въведени и с оглед прилагане на нормите на Европейската
общност, които налагат приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Кюстендил, съгласно приложения
проект.
По линия на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС са
изпълнени благоустрояване на зелени площи, паркове и изграждане на зони за отдих
за над 122 000 кв. м. по Проект „Зелена трансгранична зона – инвестиции в
природата“, Проект ,,Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез
озеленяване и благоустрояване на градската среда” и Проект,,Благоустрояване на
градската среда в град Кюстендил” по ОПРР 2014-2020 само на територията на гр.
Кюстендил. Поддържането и опазването им е отговорност на Община Кюстендил в
изпълнение на ангажиментите за осигуряване на устойчивост на проектите.
Приети са и множество изменения в нормативната уредба на национално
ниво, въведени и с оглед прилагане на нормите на Европейската общност относно
опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси като
основен фактор на жизнената среда.
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 цели осъвременяване на нормативната уредба в
областта на изграждане и опазването на зелената система на територията на Община
Кюстендил съобразно приетите изменения в нормативните актове от по-висока
степен, законовата делегация на чл. 62, ал. 10
от Закона за устройство на
територията и променените обществено-икономическите условия.
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Нормите на предложения проект на наредба за прецизирани в съответствие с
посочената нормативна уредба от по-висока степен и настъпилите изменения в
обществено-икономическите условия. При изработване на проекта е акцентирано е
върху опазването на зелената система на територията на Община Кюстендил като
основен фактор на жизнената среда. В разпоредбите, касаещи контрола и санкциите
по наредбата са въведени нови състави за ангажиране на административнонаказателната отговорност по отношение на опазването на зелената система,
предвидени са значително по-високи минимални размери на санкциите,
дефинирани са интервали на санкциите на база тежестта на всяко нарушение и са
предвидени санкции за повторно нарушение, за да се гарантира пропорционален,
справедлив и възпиращ ефект от прилагането на наредбата. Максималният размер на
санкциите е съобразен с разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, съгласно която за
нарушаване на приетите от общинския съвет наредби могат да се предвиждат глоби в
размер до 5000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени
санкции в размер до 50 000 лева. Проектът предвижда отмяна на Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил /
приета с Решение № 32/31.01.2008 година на Общински съвет – Кюстендил и
изменена с Решение № 414/29.08.2013 година на Общински съвет – Кюстендил/ и
влизане в сила на новата наредба от 01.04.2019 година.
Съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република
България общината е основната административно-териториална единица, в която се
осъществява местното самоуправление. Като част от единната държавна власт
местното самоуправление осъществява държавно-властнически правомощия в
рамките на съответната територия и определения кръг обществени отношения от
местно значение. Такова е съдържанието на понятието „местно самоуправление“,
дадено и от Европейската харта за местното самоуправление, приета от Съвета на
Европа, ратифицирана със закон, Държавен вестник, бр. 28 от 28.03.1995 г.,
обнародвана в Държавен вестник, бр. 46 от 06.06.2000 г. Съгласно чл. 3, т. 1 на Хартата
за местното самоуправление е правото и реалната възможност за местните общности
да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес
на тяхното население, съществена част от обществените дела. Именно правото и
реалната възможност на населението да решава самостоятелно въпросите от местно
значение, свързани пряко с неговите потребности и предоставени в неговата
компетентност от законодателя, е смисъла на местното самоуправление. Съгласно чл.
17, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация местното
самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно
значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на
общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и
такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на
общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата;
благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на
околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и
опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на
спорта, отдиха и туризма и защитата при бедствия.
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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. 13, чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, във връзка с чл. 76, ал. 3, във вр. ч. 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. 13 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 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Кюстендил, съгласно приложения проект.
/Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Кюстендил е приложен към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, 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 на 01.04.2019г.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския
съвет, Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил
влиза в сила на 01.04.2019г..
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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-49/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1007
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43
Относно: Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спорта в Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0057/26.03.2019 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 условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спорта в Община Кюстендил.
Финансовото подпомагане на дейността на спортните организации от Община
Кюстендил понастоящем е уредено в глава Шеста от Наредбата за управление и
разпореждане с общинските спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане
дейността на спортните организации в Община Кюстендил/Приета с Решение №
820/31.03.2011 г., изм. и доп. с Решение № 414/29.08.2013 година на Общински съвет –
Кюстендил/, приета на основание Закона за физическото възпитание и спорта/отм.
от 18.01.2019 година/.
В сила от 18.01.2019 година е изцяло нов Закон за физическото възпитание и
спорта.
Съгласно чл. 133, ал. 4 от същия условията и редът за финансиране и
подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет. 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 е изработен на основание чл. 133, ал. 4 от
Закона за физическото възпитание и спорта /в сила от 18.01.2019 година/ и
регламентира условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата
активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, както
и дейностите, за които следва да се използват предоставените средства. Проектът на
наредба предвижда основните критерии, въз основа, на които се осъществява
финансовото подпомагане, както и основните индикатори, чрез които се оценяват
тези критерии. Определен е механизма за разпределение на средствата между
отделните спортни клубове - регистрирани и развиващи дейността си на територията
на община Кюстендил като е разписано как се точкуват различните индикатори по
критериите и как получените точки се преобразуват в процент от подлежащия на
разпределение финансов ресурс. Уреждат се и допустимите разходи, които се
признават при отчитане на предоставената финансова подкрепа пред Община
Кюстендил, упражняването на контрол и последиците от неизпълнение на
задълженията.
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С проекта на наредбата е предвидено влизането й в сила от 01.04.2019 година и
отмяна на чл. 1, ал. 3 и Глава шеста от Наредбата за управление и разпореждане с
общинските спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на
спортните организации в Община Кюстендил/Приета с Решение № 820/31.03.2011 г.,
изм. и доп. с Решение № 414/29.08.2013 година на Общински съвет – Кюстендил/ и
промяна на наименованието на Наредбата за управление и разпореждане с
общинските спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на
спортните организации в Община Кюстендил/Приета с Решение № 820/31.03.2011 г.,
изм. и доп. с Решение № 414/29.08.2013 година на Общински съвет – Кюстендил/,
като от същото се заличават думите „и финансово подпомагане дейността на
спортните организации в Община Кюстендил“.
Очакваните резултати от прилагането на наредбата са законосъобразно и
целесъобразно разходване на предоставяните от общинския бюджет публични
средства за насърчаване на спорта чрез работещ механизъм за финансово
подпомагане.
Прилагането на наредбата не променя финансовата рамка за съответната
бюджетна година.
Проектът е съобразен с европейското законодателство в областта на спорта,
Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на
национално и местно законодателство и не противоречи на нормативни актове от повисока степен. Съгласно чл. 3, т. 1 на Хартата за местното самоуправление е правото и
реалната възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките
на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от
обществените дела. Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация местното самоуправление се изразява в
правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в
тяхна компетентност в сферата на общинското имущество и финанси и развитието
на спорта, отдиха и туризма.
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. В срока за
обществени консултации по изработения проект на наредба е постъпило едно
предложение за изменения на проекта от спортен клуб по борба. Същото е отразено в
изготвената и публикувана на интернет страницата на Община Кюстендил на
основание чл. 26, ал. 5 от ЗНА справка, ведно с обосновка за приемането, респ.
неприемането на съдържащите се в предложението редакции на проекта на наредба.
В предложения проект на наредба са включени приетите предложения за изменение
на чл. 14, ал. 1, в частите относно Таблица 1, в която е добавено и класиране в
Олимпийски игри за юноши, девойки и младежи – до VI- то място, както и относно
Таблица 3, в която е добавено класиране за мъже и жени до 12 място. По отношение
на неприетите редакции на проекта на наредбата в предложението са изложени
подробни съображения в обосновката към справката, приложени към настоящата.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 13, чл. 17, ал. 1, т. 1 и
т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото
възпитание и спорта, чл. 76, ал. 3, във вр. с 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 и т. 13 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 Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спорта в Община Кюстендил, съгласно приложения проект.

/Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спорта 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, 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 на 01.04.2019 г.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на общинския
съвет, Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спорта в Община
Кюстендил влиза в сила на 01.04.2019 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-57/26.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 1008
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43
Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси и работата на постоянната
комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ в Общински съвет – Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 61-00-41/18.03.2019 г., с която докладва, че 1. Причини, налагащи
приемането на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Кюстендил. На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
/НОРИПДУКИ, обн.ДВ 81/2.10.2018г./. Наредбата е приета от Министерския съвет
в изпълнение на §2, ал.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Тя съдържа правилата за проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от закона.
Новият закон възложи редица нови функции на органите на местно
самоуправление. §3 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 10 от
наредбата изисква всеки Общински съвет в срок до 5 ноември 2018г. да приеме
Вътрешни правила за организация на изпълнението й.
Тези правила ще бъдат приложими по отношение на - представителите на
общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с
общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не
попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински
съвет – Кюстендил; управителите и членовете на органите на управление или
контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са
бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от
ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет - Кюстендил, а също и на
кметовете на кметства в общината.
Предвидени са новите функции по изпълнение на закона и наредбата на
Общинския съвет и неговия председател и на постоянната комисия и нейния
председател. Въведени са конкретни правила за получаване на декларации за
имущество и интереси и несъвместимост от задължените лица, тяхната обработка,
съхраняване и и унищожаване.
С оглед на нормативните актове в детайли са разработени и процедурите за
установяване на конфликт на интереси и проверки на декларациите за имущество и
интереси и несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.
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2.Цели които се поставят:
Спазване на изискванията на §3 от Преходните и заключителни разпоредби, във
връзка с чл. 10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси, която изисква всеки
Общински съвет в срок до един месец от влизане в сила на наредбата да приеме
Вътрешни правила за организация на изпълнението й.
3.Финансови и други средства,необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на предлаганото приемане на Вътрешни правила не изисква нови
финансови или други средства.
4.Очаквани резултати от прилагането,включително финансови, ако има
такива.
Стриктно спазване на приетите правила за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от
ЗПКОНПИ.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото приемане на Вътрешни правила е в съответствие с нормативните
актове от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от
отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на
задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно
самоуправление. Предложените Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински
съвет - Кюстендил са изготвени в съответствие с Европейската харта за местно
самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното
самоуправление и местната администрация,, както и Наредбата за организацията и
реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на
интереси, приета с ПМС № 209 от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, чл. 10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на
Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси и работата на
постоянната комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.
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отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ в Общински съвет –
Кюстендил, приложени към настоящото решение и неразделна част от него.
2.Препис от решението да се изпрати на председателя и членовете на
Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ,
както и на служителя в звено „Организационно обслужване на Общинския съвет“
за сведение и изпълнение.

/Проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси и работата на постоянната комисия, съгласно
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество /ЗПКОНПИ/ в Общински съвет – Кюстендил е приложен към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-41/18.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1009
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения посредник на
територията на Община Кюстендил - 2018 година.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 61-00-42/18.03.2019 г., с която докладва, че на основание чл. 27, ал.
2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на Община Кюстендил, внасям за разглеждане от Общински съвет –
Кюстендил представения с писмо вх.рег. № 92-00-54/31.01.2019 година на Община
Кюстендил Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията
на Община Кюстендил - 2018 година, тъй като съгласно чл. 27, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на обществения посредник на територията на
Община Кюстендил годишния отчет на обществения посредник се приема от
общинския съвет.
Годишният отчет за 2018 г. е представен пред кмета на Община Кюстендил и
Общински съвет Кюстендил в установения срока в чл. 26, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община
Кюстендил, а именно до 31 януари 2019 г. Годишният отчет на Обществения
посредник за 2018 г. е в утвърдения формат и отговаря на изискванията на чл. 26, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на Община Кюстендил – обща информация за подадените жалби, по
които проверките са приключили; данни за отправените предложения е сигнали,
мерките, предприети по тях; данни за разрешени случаи; данни за случаите, при
които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за
това; становище за прилагането на средствата за защита на законните права и
интереси на гражданите; отчет на разходите; анализ на постъпилите през годината
жалби по тематични групи. След представянето на отчета, същия е публикуван на
страницата на Община Кюстендил, като копие от същия е предоставен на
разположение на гражданите и техните организации в деловодството на Общински
съвет Кюстендил, както и в приемната на обществения посредник. Към настоящият
момент нито един гражданин или организация не са проявили интерес да се
запознаят със съдържанието му на предоставените за това места.
На основание чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Кюстендил Кметът на Община
Кюстендил и Председателя на Общински съвет Кюстендил, са представили
становища по отчета. Анализът на отчета сочи, че за първата година от работата на
обществения посредник на територията на Община Кюстендил е положено добро
начало за изграждане на конструктивно сътрудничество за развитие на местното
самоуправление, взаимодействието му с други институции на територията на
Община Кюстендил, с оглед решаването на проблемите на гражданите и оказване
на максимално съдействие за разрешаването им. Отчетният период е достатъчен, за
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.
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да дава основание в правилността на взетото от Общински съвет решение за
създаването на институцията на обществения посредник на територията на Община
Кюстендил. Гражданите все повече осъзнават и оценяват необходимостта от това да
има независим орган, който да следи и допринася за защита на техните права и
интереси, като все по – често се обръщат за решаването на проблемите от
компетентността на институцията.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Приема Годишният отчет за дейността на обществения посредник на
територията на Община Кюстендил - 2018 година.

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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-42/18.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1010
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване
на околната среда за 2018 година, отчет за изпълнение на Общинската програма за
управление на отпадъците на Община Кюстендил за 2018 година и отчет за изпълнение на
Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха на територията на
община Кюстендил за 2018 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0039/13.03.2019 г., с която докладва, че в съответствие с разпоредбите на Закона за
опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за
чистотата на атмосферния въздух, кмета на общината ежегодно внася в общински
съвет отчет за изпълнение на дейностите, предвидени в Общинската програма за
опазване на околната среда, отчет за изпълнение на Общинската програма за
управление на отпадъците и отчет за изпълнение на Програмата за управление и
подобряване на качеството на въздуха на територията.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и във
вр. с чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във вр. с чл. 52, ал. 8 и
ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 и
т. 26 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 Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на
околната среда за 2018 година; Отчет за изпълнение на Общинската програма за
управление на отпадъците на Община Кюстендил за 2018 година; Отчет за
изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха
на територията на община Кюстендил за 2018 година.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-39/13.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1011
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Приемане на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за
субсидии за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0051/20.03.2019 г., с която докладва, че на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за
нормативните актове внасям за обсъждане и приемане от Общински съвет–Кюстендил
проект на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за
междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за
обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с
постановление № 163 от 29.06.2015 г. на Министерски съвет /обн. ДВ бр.51 от
07.07.2015 г./ Общински съвет приема Механизъм за управление и разпределяне на
средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в общината.
На основание чл. 26,ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на
Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни
пътнически превози в Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на
интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и
възражения на 14.02.2019 г. В 30–дневния срок за обществени консултации по чл. 26,
ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища
по изработения проект, който предоставям на Вашето внимание.
Проектът на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии
за
междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил е изготвен в
съответствие с европейското законодателство- Европейската харта за местно
самоуправление, и няма да изисква допълнителни финансови средства.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 13 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 57, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането
на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени
в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с
постановление № 163 от 29.06.2015г. на Министерски съвет /обн. ДВ бр.51 от
07.07.2015г./, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 13 и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Приема Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии
за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-51/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1012
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.“ за 2018 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0059/27.03.2019 г., с която докладва, че Общинският план за развитие на Община
Кюстендил за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране на
местното развитие на територията на Общината, приет с Решение № 871/ 30.10.2014
г. на Общински съвет – Кюстендил.
Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му нормативни
изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода
2014-2020 г.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Кюстендил 2014 - 2020 съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план за развитие.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Кюстендил за периода 2014-2020 се изготвя по определен от
Кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета
на общината.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 24, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, чл. 91, ал. 2 и ал.
3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 и т. 26 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският
Р Е Ш И:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
Одобрява Годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-59/27.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1013
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Одобряване на проект на споразумение с Областна администрация за
признаване на вземане.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0060/28.03.2019 г., с която докладва, че с вх.рег. №06-00-33/15.03.2019 година в Община
Кюстендил е представено подписано споразумение от Областна администрация – гр.
Кюстендил за заплащане от Община Кюстендил на задължение в общ размер на
1854.37 лева с ДДС, представляващо сума за снабдяване с електрическа енергия за
периода 01.01.2018 година – 28.02.2019 година на имот, актуван с Акт №1057/27.12.2007
година за частна държавна собственост. Неразделна част от споразумението е
Приложение №1, в което е описано разпределението на общия размер на сумата,
дължима по издадени фактури за посочения период и заплатена от Областна
администрация – гр. Кюстендил.
Предмет на споразумението е признаване и
заплащане на вземането за тази сума от Община Кюстендил, поради обстоятелството,
че имотът, описан в АЧДС №1057/27.12.2007 година не се ползва от Областна
администрация – гр. Кюстендил. Подземният етаж на сградата - обект 366 в м.
„Хисарлъка“ е държавна собственост, а двата надземни етажа на сградата – публична
общинска собственост. Електрозахранването на последните за посочения период е в
технологична зависимост от ключовото електрозахранване за сградата, обезпечено
чрез електромера на етажа – държавна собственост, по партидата на който са
начислени задълженията за достъп до електропреносната мрежа.
Към настоящия момент електромерите на двата надземни етажа на сградата –
общинска собственост не са подотчетни на електромера, обслужващ имота –
държавна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 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
Р Е Ш И:
Одобрява споразумение с Областна администрация – гр. Кюстендил за
заплащане от Община Кюстендил на задължение в общ размер на 1854.37 лева с
ДДС, съгласно приложения проект.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-60/28.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
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43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1014
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил
за 2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0048/20.03.2019 г., с която докладва, че предложените вътрешни компенсирани промени
са свързани главно с възникналата необходимост от промени в Поименния списък за
капиталови разходи по бюджета на Община Кюстендил 2019 г.
Зачестилите напоследък вандалски прояви унищожават изградената и
изграждащата се с европейски средства на територията на община Кюстендил
общинска публична собственост – детски площадки, паркове, алеи и т.н. С цел
опазването им и недопускане на влагане на допълнителни средства за тяхното
ремонтиране и за избягване на евентуални финансови корекции в бъдеще е
необходимо да се доизгради и разшири мрежата за видеонаблюдение, като се
поставят нови камери. По този начин се очаква да се намалят вандалските прояви и
евентуалните рушители да бъдат санкционирани, с което ще се осигури по-добър
обществен ред и сигурност на гражданите. В тази връзка е постъпила и докладна
записка с вх. №93-00-292/19.03.2019 г. от гл. експерт „Управление при кризи и ОМП“ в
община Кюстендил, в която се уточнява, че експертна група е обиколила всички
обекти и въз основа на направена експертна оценка ще са необходими още 40
(четиридесет) броя IP – камери и съответно цялото оборудване за тях. След направено
проучване на свободния пазар, стойността на доставката на необходимата техника е в
размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева.
В резултат на проведени анализи се констатира, че някои от обектите,
финансирани със средства от ПМС 315/2018г.(изменено и допълнено с ПМС 349/2018
г.) заложени като основни ремонти в списъка за капиталовите разходи за 2019 г.
(Приложение №4) се трансформират в текущ ремонт. Това налага от Поименния
списък да отпадне обект „Основен ремонт на покрива на читалище в с.Драговищица инженеринг и строителен надзор“, защото след направен допълнителен оглед е
установено, че сградата се нуждае от текущ ремонт.
За обект „Отводняване и дренаж на повърхностни води но "Нов гробищен
парк", с.Жиленци - изграждане и строителен надзор“ 18 850 лв. ще бъдат за сметка на
целева субсидия за капиталови разходи от 2019 г., а не за сметка на средствата по
ПМС 315/2018 г., като от обект "Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на
Община Кюстендил" тази сума се намалява.
При първоначалното съставяне на Поименния списък с капиталови разходи е
допусната техническа грешка в обект „Доставка и монтаж на 2 бр. климатици“,
съответно и на сумата за тях. Необходимо е да бъде направена промяна в
наименованието на „Доставка и монтаж на 3 бр. климатици“ (добавя се още един
климатик) и съответно се увеличава и сумата за доставката с 1 500лв. Тази корекция е
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за сметка на намаление на средствата по друг обект - „Закупуване на компютри и
др.хардуерни устройства за всички социални услуги“.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община
Кюстендил за 2019 г., както следва:
1. Намалява размера на средствата в дейност 282 „Отбранителномобилизационна подготовка“ в частта на държавни дейности с 33 000 (тридесет
и три хиляди) лева, както следва: параграф §1015 „Материали“ с - 17 900 лв. и §1020 „Външни услуги“ с - 15 100 лв.

2. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по бюджета на
Община Кюстендил за 2019 г. с 33 000 (тридесет и три хиляди) лева с източник за
финансиране от собствени приходи.
3. Намалява размера на заложените средства за капиталови разходи с 68 850
лв., финансирани със средства от ПМС 315/2018 г. (изменено и допълнено с ПМС
349/2018 г.), както следва:
3.1. Обект „Основен ремонт на покрива на читалище в с. Драговищица –
инженеринг и строителен надзор“ - 50 000 лв.;
3.2. Обект „Отводняване и дренаж на повърхностни води на "Нов
гробищен парк" в местността "Фарафунец", с. Жиленци - изграждане и
строителен надзор“ - 18 850 лв.
4. Увеличава с 68 850 лв. параграф §1030 „Текущ ремонт“, както следва: в
частта дофинансиране на дейност 738 „Читалища“ с 50 000 лв. и в дейност 619
„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“ с 18 850 лв.
5. В поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4) се
правят следните изменения и допълнения:
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a. В обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за
2019 г.
Обект
Отводняване и дренаж на повърхностни води на "Нов
гробищен парк" в местността "Фарафунец", с. Жиленци изграждане и строителен надзор
"Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на
Община Кюстендил"

Било

Става

94 450

113 300

55 550

36 000

б. обекти финансирани със средства от преходния остатък от средства от
ПМС 315/2018 г. (изменено и допълнено с ПМС 349/2018 г.)
Наименование на обекта
Било
Става
„Основен ремонт на покрива на читалище в с.
50 000
0
Драговищица - инженеринг и строителен надзор
Отводняване и дренаж на повърхносни води но "Нов
гробищен парк", с .Жиленци - изграждане и строителен
18 850
0
надзор
Доставка и монтаж на 3 бр. климатици
Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за
всички социални услуги

3 000

4 500

22 060

20 560

в. обекти финансирани със средства от единен разходен стандарт от
делегирани от държавата дейности за капиталови разходи за 2019 г.
Наименование на обекта
Било
Става
„Доизграждане на система за видеонаблюдение на
0
33 000
територията на гр. Кюстендил“

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-48/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1015
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

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 № 93-0072/20.03.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 91-00-822/28.02.2019 г. от Надежда Владимирова Дъбова с
адрес: ул. „Прогона” № 21, гр. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-1017/13.03.2019 г. от Георги Костов Кочов с адрес: ул.
„Мездра“ № 23, гр. 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.
Надежда Владимирова Дъбова на 55 години в размер на 500
/петстотин/ лв.;
2.

Георги Костов Кочов на 51 години в размер на 350 /триста и петдесет/

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”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
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администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 93-00-72/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1016
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Финансово подпомагане участието на ученици от ОУ „Христо Ботев” гр.
Кюстендил в първата лагер–школа за развитие и подкрепа на талантливи ученици в гр.
Москва.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0058/26.03.2019 г., с която докладва, че ОУ „Христо Ботев” е иновативно училище, което
променя своя облик, разширява дейността си и се стреми да бъде притегателен
център за подрастващите. През 2019 година трима ученици от училището, носители
на призове и награди от национални състезания и конкурси, са включени в
българския отбор за участие в първата международна лагер-школа за развитие и
подкрепа на талантливи ученици. Тя ще се състои в град Москва от 14.04.2019 г. до
21.04.2019 година
За участието на учениците в престижната лагер-школа са необходими
финансови средства, които не могат да бъдат осигурени от училището, нито от
родителите на учениците. Искра Владимирова, директор на ОУ „Христо Ботев”, е
подала писмо до Кмета на Община Кюстендил за финансиране участието на двама
ученици с 5741 лева. В сумата са включени средства за 5-дневна образователна
програма, транспорт, храна, нощувки, визи, застраховки. За това е необходимо да
бъде дофинансирано ОУ „Христо Ботев“, град Кюстендил, със сумата от 2 000 лева за
подпомагане участието на учениците в първата лагер-школа за развитие и подкрепа
на талантливи ученици, която ще се състои в град Москва от 14.04.2019 г. до 21.04.2019
година
Освен, че издигат престижа на училището, учениците прославят и нашия
град, и нашата страна.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие от бюджета на община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер на 2 000 (две хиляди) лева за участие на
ученици от ОУ „Христо Ботев” гр. Кюстендил в първата лагер–школа за
развитие и подкрепа на талантливи ученици в гр. Москва (14-21.04.2019 г.).
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.

2. Увеличава бюджета на ОУ „Христо Ботев” в частта дофинансиране с 2 000
(две хиляди) лв.
3. Намалява средствата по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
общинския съвет“, дейност 122 „Общинска администрация“ с 2 000 (две
хиляди) лв.

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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-58/26.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1017
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Кандидатстване на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр.
Кюстендил в конкурс към Министерство на културата за предоставяне на целева финансова
подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни
ценности.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0055/26.03.2019 г., с която докладва, че във връзка с кандидатстване на Регионална
библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил в конкурс към Министерство на
културата за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на
консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности, е необходимо
съгласието на Общински съвет за осъществяване на предвиденото инвестиционно
намерение – подмяна на дограма на сградата на Регионална библиотека „Ем.
Попдимитров“ гр. 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. 8 и чл. 11, чл. 12, ал. 4 от ЗОС и 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:
Дава съгласие при изпълнение на проект в конкурс към Министерство на
културата за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на
консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности с
бенефициент Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил, да бъде
извършено предвиденото инвестиционно намерение – подмяна на дограма на
сградата на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-55/26.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1018
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на имот частна общинска собственост,
във връзка с изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на УПИ ІV – „За производствено складови
дейности”, кв.1В по плана на гр.Кюстендил, Община Кюстендил и сключване на
предварителен договор за прехвърляне на собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0050/20.03.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило искане с вх. №
26-00-289/11.03.2019 год. от „Ин Тех Сълюшън” ООД, със седалище е адрес на
управление: гр. Кюстендил, пл.”Демокрация” № 1, ет. 5, представлявано от Иво
Методиев Чивийски – управител, за сключване на предварителен договор по чл.15,
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и закупуване на придаваемо място ПИ с проектен идентификатор
41112.502.815, с площ 568 кв.м.
Искането е разгледано от общинската администрация. С Решение №853 по
протокол № 35 от 26.07.2018 г., Общински съвет – Кюстендил е дал съгласие за
изработване на проект за изменение на действащия план за регулация (ИПУП –ПР) в
обхвата на УПИ ІV - „За производствено складови дейности”, кв.1В и улица с о.т. 37А
до о.т. 37Б по плана на гр.Кюстендил. Със Заповед № РД-00-74/32.01.2019 год. на
Кмета на Община Кюстендил е разрешено и одобрено заданието за проектиране.
Предвижда се изменение на северноизточната регулационна граница на УПИ ІV „За производствено складови дейности”, кв.1В от плана на гр.Кюстендил, при което
към УПИ ІV се придават 568 кв.м. – част от задънената улица, представляващи ПИ с
проектен идентификатор 41112.502.815 от действащата Кадастрална карта и
кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-1896/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, собственост на Община Кюстендил с АЧОС
№5060/19.03.2019 г.
В изпълнение на горното решение и необходимостта от сключване на
предварителен договор за прехвърляне правото на собственост, с Решение
№853/26.07.2018 год. е трансформирана собствеността от публична общинска
собственост в частна общинска собственост и е съставен АЧОС № 5060/19.03.2019 г.
Възложено е изготвяне на пазарна оценка на имот - частна общинска
собственост, като се променя северноизточната регулационна граница на УПИ ІV „За производствено складови дейности”, кв.1В от плана на гр.Кюстендил.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител е
изготвил пазарна оценка за имота, като е използвал два метода: метод на пазарните
сравнения и метод на данъчни цени:
1.Метод на пазарните сравнения - 19880,00 лв.
2.Метод на данъчните стойности - 16154,00 лв.
Крайната стойност, препоръчвана от оценителя и получена чрез претегляне на
използваните методи е: 18500,00 лв.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.

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. 36, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собстевност
и чл. 50, във връзка с чл. 49, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната стойност на имот ПИ с проектен идентификатор
41112.502.815 - частна общинска собственост, с площ 568 кв.м. – част от задънената
улица, в размер на 18 500,00 (осемнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил, да сключи предварителен и
окончателен договор с „Ин Тех Сълюшън” ООД, ЕИК 200079793, със седалище е
адрес на управление: гр. Кюстендил, пл.”Демокрация” №1, ет.5, представлявано
от Иво Методиев Чивийски – управител..

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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-50/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 1019
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост ул. ”Хан Крум” №22.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0052/20.03.2019 г., с която докладва, че съгласно АОПС №2920/11.02.2013г. ПИ с
идентификатор 41112.503.105 ведно с изградените в него сгради, находящ се на ул.
Хан Крум №22 е публична общинска собственост.
С Решение №604/27.02.2014г. на ОбС Кюстендил е дадено съгласие вторият
етаж от горецитираната сграда да бъде отдадена под наем за срок от 5 години, чрез
провеждане на публичен търг по реда и при условията на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Търгът е проведен
на 01.04.2014г. и е сключен договор за наем, който изтича на 07.04.2019г. С Решение №
441/31.03.2017г. е дадено съгласие за отдаване под наем на първият етаж, проведена е
тръжна процедура и е сключен договор за наем, за срок от 10 години.
С цел ефективно управление и максимално използване капацитета на сградата
на Център за възстановяване и рекреация ”Алай Баня” и съгласно разпоредбата на
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за отдаването под наем на части от
имоти публична общинска собственост, е необходимо вземането на решение от
Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във вр. чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 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:
Дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – публична
общинска собственост за срок от 10/десет/ години, представляващ втория етаж на
сграда с идентификатор 4112.503.105.1, административен адрес гр. Кюстендил, ул.
Хан Крум №22, включващ два броя зали и две стаи с обща площ 108,00 м2 за
спортни дейности, при начална тръжна цена 3,80 лв./ м2 без ДДС, чрез провеждане
на публичен търг по реда и при условията на глава VIII от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-52/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1020
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за създаване на
трайни насаждения, представляваща поземлени имоти с идентификатор 23282.45.7 и
идентификатор 23282.45.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Драговищица, общинска частна собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0053/20.03.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило заявление с
Вх.№94-00-406/01.02.2019 г. от Иво Иванов Огнянов с адрес: гр.Перник, ул. “Найчо
Цанов“№26, вх.А, ет.1, ап.1, земеделски стопанин за наемане на земеделска земя под
аренда за срок от 10 години, за създаване на трайни насаждения, представляващи
следните поземлени имоти в землището на с.Драговищица:
- поземлен имот с идентификатор 23282.45.7, площ 1072 кв.м, местност “Чуките“, нива,
VІІ категория, актуван с АОС №5056/07.03.2019 г.
- поземлен имот с идентификатор 23282.45.15, площ 1043 кв.м, местност “Чуките“, нива,
VІІ категория, актуван с АОС №5057/07.03.2019 г.
Съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление
на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, заявлението е съгласувано от
кмета на с.Драговищица.
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. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3, чл. 7 и чл. 8 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен
фонд, 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:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и провеждане на
публични търгове от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските
земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения при
начална тръжна цена 24 лв./дка за срок от 10 години на земеделски имоти:
- поземлен имот с идентификатор 23282.45.7 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Драговищица, община Кюстендил, площ 1072 кв.м,
местност “Чуките“, нива, VІІ категория, актуван с АОС №5056/07.03.2019 г.;
- поземлен имот с идентификатор 23282.45.15 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Драговищица, община Кюстендил, площ 1043 кв.м,
местност “Чуките“, нива, VІІ категория, актуван с АОС №5057/07.03.2019 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-53/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1021
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл. 3, ал. 2
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение №768/31.07.2014 г.,
изменена с Решение №988/28.02.2019 г. на ОбС - гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0044/18.03.2019 г., с която докладва, че със Заповед №РД-00-277/22.03.2018 г. на кмета на
Община Кюстендил, е назначена Комисия, която е разгледала заявление с вх. №94-00809/28.02.2019 г. по описа на Община Кюстендил за социалното положение на
Надежда Владимирова Дъбова.
Комисията е направила оглед на обитаваното от г-жа Дъбова жилище, находящо
се в гр. Кюстендил, ул. „Прогона” №21. За жилището, което обитава заплаща наем в
размер на 100.00 /сто/ лв.
Надежда Дъбова е безработна от 24.07.2017 г., видно от представената служебна
бележка с изх. №60-08-07-15434/28.02.2019 г. от Дирекция „Бюро по труда” – гр.
Кюстендил. Към настоящия момент няма възможност да плаща за свободен наем.
От гореизложеното е видно, че при Надежда Владимирова Дъбова са налице
социални проблеми, поради което Комисията предлага на основание чл. 45, ал. 1, т. 2
от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ, г-жа Дъбова
да бъде настанена в резервно общинско жилище за срок от 2 /две/ години.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 3, ал. 2, чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ и Протокол № 3/15.03.2019 г. на
Комисия, назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на кмета на Община
Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището, находящо се
в гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода” бл. 9, ет. 5, ап. 20 и го включва в списъка
„Резервни жилища”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-44/18.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 1022
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Издаване на разрешителнo за водовземане на "АЙСИ" ООД - Пловдив за
обект: Зона за релакс към Жилищна сграда с обслужващи дейности от общата каптажна
шахта на Сондаж БУ и Сондаж № 5 от находище на минерална вода „Кюстендил”, гр.
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0054/26.03.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил, с вх. № 26-001039/11.09.2018 г. е постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане
на минерална вода от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от находище на минерална вода
(НМВ) “Кюстендил”. Заявлението е подадено от "АЙСИ" ООД - Пловдив, ЕИК:
115873328, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски” № 47, адрес на
управление: гр. Пловдив, ж.к. "Тракия" блок № 47, вх. Б, ет. 3, ап. 12.
Находище „Кюстендил“ е изключителна държавна собственост и е
предоставено с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и
водите безвъзмездно за управление и ползване на Oбщина Кюстендил за срок от 25
години.
Съгласно Заповед № РД-1134/22.11.2002 г. на министъра на околната среда и
водите от общият ресурс на находището – 23,14 л/сек., за водовземно съоръжение
Сондаж БУ и Сондаж № 5 са утвърдени локални експлоатационни ресурси, в размер
на 17,54 л/сек. Към настоящ момент предоставеният за ползване ресурс от Сондаж БУ
и Сондаж № 5 е 13,34 л/сек, а свободния 4,20 л/сек. В предоставения за ползване
дебит от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ „Кюстендил“ следва да се има предвид, че
са добавени 50 % или 11,57 л/сек. от общия ресурс на находището, за общински
обекти и случаите на общо водовземане, определено по реда и при условията на чл.
41 от Закона за водите за лични нужди на гражданите от обществените чешми
публична общинска собственост на територията на гр. Кюстендил, приети с Решение
№ 1128/ 30.07.2015 г. на Общински съвет – Кюстендил.
Исканото водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ „Кюстендил“ за
нуждите на обект: Зона за релакс към Жилищна сграда с обслужващи дейности е за
„други” цели – профилактични, с проектни параметри както следва:
- Средноденонощен дебит: до 0,30 л/сек;
- Годишен обем на черпене: до 9526,5 м3/год.;
- Период на черпене: 365 дни
Минералната вода ще бъде използвана за нуждите в Зона за релакс към
жилищна сграда с обслужващи дейности с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Г.С.Раковски" №
14, в кв. 73, УПИ XI - 3332, идентичен с ПИ с идентификатор № 41 112.500.1733 по
КККР на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, за „други” цели –
профилактични, съгласно Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 04. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 04. 04. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
от минерална вода на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 70/
17.02.2012 г. на Общински съвет - Кюстендил.
Извършена е необходимата преценка на искането, на основание чл. 62 от
Закона за водите (ЗВ) и чл. 163 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води. С преценката е установено, че не са налице основания
за отказ и съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗВ е извършено необходимото съгласуване по
отношение параметрите на водовземане с БДЗБР – Благоевград. Съгласуването е
извършено преди подготовката на съобщението за откриване на процедура по
издаване на разрешително за водовземане от минерална вода. Изготвено е съобщение
по реда на чл. 62а от ЗВ, което е обявено на заинтересованите лица и в нормативно
определения срок няма постъпили възражения и предложения.
В изпълнение на т. 5.2 от Решение № 75 от 25.02.2011г. на МОСВ, е необходимо
Общински съвет да вземе решение дали искането за ползване на минерална вода
съответства на политиката и плана за развитие на общината и дали да бъде
предоставено право за водовземане на минерална вода от находище „Кюстендил” с
издаване на разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за
водите.
На основание чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, разрешително за водовземане се издава от
кмета на Общината след решение на Общински съвет.
С Решение № 1128/ 30.07.2015 г. на Общински съвет – Кюстендил е прието 50%
или 11,57 л/сек. от общия ресурс на находище „Кюстендил” да се предоставя за
общински обекти и случаите на общо водовземане, определено по реда и при
условията на чл. 41 от ЗВ и 50% или 11,57 л/сек. да се предоставя на юридически лица
и еднолични търговци за стопански нужди, със заплащане на такса, определена с
тарифа, одобрена с Решение № 70/ 17.02.2012г. на ОбС – Кюстендил.
В заседанието на общинския съвет проведено на 28.03.2019 г. е направено и
прието предложение да бъде намален Средноденонощен дебит: до 0,10 л/сек и
Годишен обем на черпене: до 3175,50 м3/год.;
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с Решение № 75/25.02.2011 г. на МОСВ и Решение №
1128/30.07.2015 г. на ОбС – Кюстендил и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” от
Закона за водите, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на кмета на Община Кюстендил да издаде Разрешително за
водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 на НМВ „Кюстендил“ за „други” цели –
профилактични на "АЙСИ" ООД – Пловдив, ЕИК: 115873328, адрес: гр. Кюстендил,
ул. „"Александър Стамболийски” № 47, адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к.
"Тракия" блок 47, вх. Б, ет. 3, ап. 12, за водоснабдяване с минерална вода на Зона за
релакс към Жилищна сграда с обслужващи дейности, в кв. 73, УПИ XI - 3332,
идентичен с ПИ 41112.500.1733 по КККР на гр.Кюстендил, общ. Кюстендил, за срок
от 10 /десет/ години с параметри:
- Средноденонощен дебит: до 0,10 л/сек;
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-

Годишен обем на черпене: до 3175,50 м3/год.;
Период на черпене: 365 дни

Минералната вода от Сондаж БУ и Сондаж № 5 на находище „Кюстендил”
да бъде предоставена на заявителя "АЙСИ" ООД - Пловдив, при следните
условия:
 ежегодно заплащане на годишна такса за водовземане по разрешително
за водовземане на минерална вода за целия период на действие на
разрешителното, съгласно приетата от ОбС – Кюстендил Тарифа за
определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на
територията на Община Кюстендил;
 в 14 дневен срок от влизане в сила на разрешителното за водовземане да
бъде сключен договор с водоползвателя за водопренос/водоподаване по
съществуващата мрежа за минерална вода, собственост на Община
Кюстендил, на основание чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗВ и чл. 144, ал. 2, т. 6 от
Наредба №1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-54/26.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1023
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план - план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XI – „За обществено
обслужващи дейности”, кв. 340 и улица с о.т. 782А до о.т. 782Г по плана на гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0056/26.03.2019 г., с която докладва, че действащия план за регулация на гр. Кюстендил,
одобрен със Заповед № 1345/26.05.1965 г., предвижда улица с о.т. 782А до о.т. 782Г
между кв. 316 и 340, която към момента не е изградена. Урегулираните поземлени
имоти в посочените квартали са с осигурен достъп от други улици /ул. „Цар
Освободител“, ул. „Даскал Димитрий“ и ул. „Антим Първи“/ и прилагането на
уличната регулация, както и изграждането на техническата инфраструктура в нея не
е необходимо.
От Мирослав Каваклийски, управител на „Стандарт Мениджмънт“ ООД, гр.
София е постъпило инвестиционно намерение да закупи площта от 415 кв. м.
отредена за горепосочената улица и да я придаде към собственият си ПИ с
идентификатор 41112.503.4265 от Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК-София, с последно изменение със Заповед № КД-14-10339/18.09.2009 г. на Началника на СГКК-Кюстендил. Поземленият имот е идентичен с
УПИ XI – „За обществено обслужващи дейности“, кв. 340 от плана на гр. Кюстендил,
одобрен със Заповед № 1345/26.05.1965 г., изменен със Заповед № 619/01.04.1992 г. и
Заповед № 283/12.04.2007 г. на Кмета на Община Кюстендил и на запад граничи с
улица с о.т. 782А до о.т. 782Г.
Искането е допустимо по реда на Закона за общинската собственост, след
одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)
по реда на ЗУТ, в съответствие с инвестиционните му намерения. Изменението ще
засяга улица с о.т. 782А до о.т. 782Г, която е публична общинска собственост, съгласно
§ 7, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за
общинската собственост. На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и на чл. 134, ал. 2, т, 6 от ЗУТ е необходимо съгласието от всички
собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и Общински съвет - Кюстендил да
вземе решение, с което да даде съгласие, Кмета на Община Кюстендил да разреши на
заявителя да възложи за своя сметка изработването на проект за изменение на
действащия план за регулация в горе посочения обхват.
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, 124а, ал. 1 , чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗУТ, чл. 8, ал. 1 от
ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
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организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителя да
възложи за своя сметка изработването на проект за изменение на действащия
план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XI – „За обществено
обслужващи дейности”, кв. 340 и улица с о.т. 782А до о.т. 782Г по плана на гр.
Кюстендил.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
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 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-56/26.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1024
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43
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 № 61-0046/20.03.2019 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“, в кв. 70 по регулационния план на гр. Кюстендил, одобрен
със Заповед № 1326/17.08.1993 г. и изменен със Заповед № 1012/26.10.2007 г. на Кмета
на Община Кюстендил.
С Решение № 1002, Протокол № 42/28.02.2019 г., Общински съвет – Кюстендил
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.
Същото е върнато със Заповед № РД-00-47/14.03.2019 г., от Областния
управител на Област Кюстендил, за ново обсъждане от Общински съвет – Кюстендил,
като незаконосъобразно (по отношение на т. 1.2), поради противоречието му с
императивните норми на чл. 6, ал. 1 и чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, както и чл. 8 от Закона за устройство на територията.
На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-0047/14.03.2019 г., на Областния управител на Област Кюстендил и 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 от Закона за устройство на територията 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
и след отчитането на резултатите от проведеното поименно гласуване:
Присъствали - 22 общински съветници
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Гласували – 22
За – 3
Против - 8
Въздържали се – 11
Проекта за решение не получи необходимото мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците, а именно 19 гласа „за” от общия брой на
съветниците, който е 37, съгласно разпоредбата на чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема следният проект за решение:
„Дава съгласие:
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.”
Предвид което с настоящото решение Общински съвет - Кюстендил не
изменя Решение № 1002, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.02.2019 г. - Протокол № 42/28.02.2019 г.

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.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-46/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 1025
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.03.2019 г.
Протокол № 43

Относно: Поставяне на бюст - паметник на Иван Момчилов.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0047/20.03.2019 г., с която докладва, че в Община Кюстендил постъпи искане с вх. № 1000-80/05.03.2019 г. на Пламен Илиев - кмет на с. Соволяно, общ. Кюстендил за
решение на Общински съвет-Кюстендил за определяне на място за поставяне на бюст
- паметник на Иван Момчилов в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - комплексен
обществен център, кв. 1 по плана на с. Соволяно, общ. Кюстендил.
Видно от Искането е, че в село Соволяно има масова подкрепа от населението
да бъде изграден бюст - паметник на Иван Момчилов. Учреден е инициативен
комитет и са събрани 154 подписа от жителите на селото подкрепящи тази идея.
Изготвен е идеен проект за паметника, който ще бъде представен в Министерство на
културата за одобрение. От приложената кратка биография на Иван Момчилов,
роден в с. Соволяно през януари 1888 г., е ясно, че активната гражданска инициатива
е провокирана от големите заслуги на тази личност за спасяването на българските
евреи от депортация по време на Втората световна война. За дейността си през 1991 г.
Държавата Израел го признава за „Праведник на народите”. Република България го
удостоява с най - висшето си държавно отличие - орден „Стара планина”, първа
степен.
Съгласно плана за регулация на селото, УПИ XV, кв. 1 е с конкретно
предназначение „за комплексен обществен център” и поставянето на бюст паметник е допустимо по силата на разпоредбата на чл. 62, ал. 7, т. 7 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) в реализирана зелена площ. Същият поземлен имот
е публична общинска собственост с Акт №422 от 21.04.2000 г. и допълнителен лист
№1.
Съгласно чл. 62, ал. 8 от ЗУТ мемориални места и обекти, в това число и
паметник, се разрешават по реда на ЗУТ, след решение на общинския съвет и
съгласуване с Министерството на културата.
За поставянето на бюст - паметника няма да се ползват средства от общинския
бюджет, а разходите са за сметка на инициативния комитет.
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,
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Общински съвет - Кюстендил
43-то заседание на 28 март 2019 г.
Да се постави „Бюст - паметник в памет на Иван Момчилов” в УПИ XV комплексен обществен център, кв. 1 по плана на с. Соволяно, 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.
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
28.03.2019 г., Протокол № 43/28.03.2019 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-47/20.03.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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