Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
Относно: ДЕКЛАРАЦИЯ - Във връзка с инициативата на министърпредседателя на Република България Бойко Борисов за включването на
трансевропейския коридор №8 в инвестиционния план на ЕС за европейската
интеграция на Западните Балкани.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, 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 подкрепи следната
ДЕКЛАРАЦИЯ
Във връзка с инициативата на министър-председателя на
Република
България
Бойко
Борисов
за
включването
на
трансевропейския Коридор №8 в инвестиционния план на ЕС за
европейската интеграция на Западните Балкани, одобрен в Триест,
Италия – на срещата на правителствените и държавни ръководители
на Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и
Косово с техни колеги от Европейския съюз.
Във връзка с инициативата на премиера интеграцията и
свързаността на страните от Балканския регион да стане основен
приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018
година.
Във връзка с одобрения от правителствата на Република
България и на Република Македония текст на Договор за
добросъседство и приятелство между двете държави, с България, който
предстои да бъде подписан на август 2017 г.
Във връзка с одобрения от правителството Меморандум за
разбирателство
между
Министерство
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията на Република България
и Министерство на транспорта и съобщенията на Република
Македония за развитието на железопътните връзки между София и
Скопие, с който българската страна поема ангажимент за
доизграждането на железопътната връзка по направлението София Перник - Радомир - македонска граница до 2027 г., а Македония се
ангажира да изгради жп направлението Крива паланка - Деве баир българска граница до края на 2025 г.
Ние, общинските съветници на Кюстендил,
Приветстваме всички действия, предприети от министърпредседателя
на
Република
България
за
сътрудничеството,
свързаността и взаимното развитие на страната ни със съседните
Балкански държави. Изразяваме подкрепата си за инициативата на
премиера свързаността между страните от нашия регион да се
превърне във водещ приоритет на българското председателство на
Съвета на ЕС. Изразяваме готовността си за сътрудничество и подкрепа
във връзка с включването на Коридор №8 в инвестиционната програма
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на Берлинския процес, приета в Триест, Италия на срещата на
лидерите на страните от Западните Балкани с лидерите на страните
членки на ЕС.
Подкрепяме активната политика на българския премиер и на
правителството за установяване на качествено нови добросъседски
отношения на България със страните от региона, основани на ясни
правила и насочени към градивно сътрудничество и развитие.
Приветстваме усилията на премиера и правителството, които
доведоха до подписването на Договора за добросъседство между
България и Македония.
За хората от Кюстендилския край този договор има историческо
значение, а включването на Коридор №8 в плана на ЕС за инвестиции
във връзка с европейската интеграцията на Западните Балкани е
огромна перспектива за развитие.
В тази връзка ние изказваме подкрепата си към водената от
премиера политика и готовността си за сътрудничество. Предлагаме
Кюстендил да стане домакин на една от срещите, свързани с
подготовката на българското председателство. Отправяме покана към
министър-председателя г-н Бойко Борисов, към министъра на
външните работи г-жа Екатерина Захариева, към министъра за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г-жа Лиляна
Павлова, към министъра на транспорта г-н Ивайло Московски, към
министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай
Нанков, към вицепремиера Томислав Дончев, към министъра на
икономиката Емил Караниколов, към министъра на енергетиката
Теменужка Петкова да бъде проведена среща в Кюстендил, свързана с
перспективите, които се откриват пред страната ни във връзка с
председателството, с развитието на Берлинския процес и новите
договорености със съседните държави.
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РЕШЕНИЕ
№ 521
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Предложение за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 2 и чл. 3, ал. 1 на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища на МС но РБ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кметът на Община Кюстендил да внесе
предложение в Министерство на образованието и науката за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища на
следните училища в град Кюстендил:
• Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“;
• Основно училище „Даскал Димитри“;
• Основно училище „Проф. Марин Дринов“;
• Основно училище „Христо Ботев“;
• Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“;
• Основно училище „Ильо войвода“;
• Начално училище „Св. Климент Охридски“.

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
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Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 6100-170/25.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 522
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Изменение на Решение № 513 прието на заседание на
Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.06.2017 г., във връзка с
кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси и съгласно Насоките за кандидатстване по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца”, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10, 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:
В Решение № 513 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Кюстендил,
в т.7 да се промени вида на социалната услуга „Център за обществена
подкрепа“ на „Дневен център за деца с увреждания с включване на
дейности за ЦСРИ“, като след поправката т . 7 на решението да
придобие следната редакция:
„7. Декларира, че социалната услуга „Дневен център за деца с
увреждания с включване на дейности за ЦСРИ“ ще бъде поддържана
минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по
проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна
на Управляващия орган.”
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
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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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 6100-149/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 523
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Имуществена вноска в Сдружение с общественополезна
дейност „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил” за
кандидатстване за финансиране по обявен втори прием на стратегии за ВОМР
по подмярка 19.2 на мярка 19”Водено от общностите местно развитие”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и съгласно чл. 24, ал. 1, т. 22 от
Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., и чл.5,
ал.1, т. 6 и 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 да бъде направена имуществена вноска в размер на
29.500 лева / двадесет и девет хиляди и петстотин лева/ в Сдружение с
обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
НЕВЕСТИНО-КЮСТЕНДИЛ“ за осигуряване необходимия финансов
ресурс за обезпечаване оперативните разходи по прилагане и изпълнение
на разработената от сдружението Стратегия във връзка с
кандидатстването по обявения втори прием на Стратегии за „Водено от
общностите местно развитие“ по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г., за целия период на управление и
прилагане на Стратегията.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
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Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 6100-161/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 524
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Сключване на Споразумение за партньорство между Община
Кюстендил и Сдружение „Платформа АГОРА“ по проект „Активни общности:
изграждане на капацитет за промяна“ .
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка
с чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява Споразумение за партньорство между Община
Кюстендил и Сдружение „Платформа АГОРА“ по проект „Активни
общности: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от
Фондация „Америка за България“ по Договор за отпускане на грант №
CIV.0110.20150525/31.07.2015“.

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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 6100-169/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 525
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Приемане на решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на
Даниел Светлинов Валентинов.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, във вр.
с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 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:
Предлага на Министъра на труда и социалната политика,
съгласувано с Министъра на финансите, да внесе предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на
чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на:
1. Даниел Светлинов Валентинов с ЕГН 075206хххх, живущ в гр.
Кюстендил, ул. ”Порой” №4.
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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 6100-154/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 526
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на
Община Кюстендил за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на
община Кюстендил за 2017 г. както следва:
1. Намалява размера на средствата за текущи разходи в разходната
част на бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. с 19 865 лв., както
следва:
1.1. В параграф § 10-92 „Разходи за договорни санкции и
неустойки, съдебни обезщетения и разноски“ на дейност 898 „Други
икономически дейности“ с 19 020 лв.
1.2. В параграф § 10-15 „Материали“ на дейност 282
„Отбранително - мобилизационна подготовка“ в разходната част на
бюджета от делегирани дейности с 845лв.
2. В Поименния списък за капиталови разходи приложение №4 по
бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. се правят следните промени:
2.1.Увеличава размера на средствата за капиталови разходи с
19 865лв. които се разпределят по обекти както следва:
- Обекти финансиране със собствените приходи:
Обект
Доставка на „Професионален гладачен каландър“ за
ОП „Обществена пералня“
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Било
0

Став
а
19
020

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

- Обекти финансиране от делегирани дейности.
Обект
Закупуване на един брой компютърна конфигурация и
мултифункционално устройство за „Отбрана и сигурност“
на звено – „Управление при кризи и Отбранителномобилизационна подготовка при Община Кюстендил

Било

Став
а

0

845

2.2. Добавя нов обект „Доставка на комплексно оборудване на
центъра за физиотерапия, рехабилитация и водолечение в хотел
Кюстендил“ на стойност 47 000 лв.,
като средствата за неговото
реализиране да са за сметка на намалението на сумата определени за
обект „Доставка и монтаж на оборудване и довършителни работи след
промяна по време на строителството“ финансиран от преходния
остатък от собствените приходи с 47 000 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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 6100-162/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 527
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Ползване на стояща дървесина на корен от физически лица за
лични нужди без право на продажба през отоплителен сезон 2017/2018г. от
общинските гори.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 46, т. 1, чл. 71, ал. 1, т. 6, ал. 2,
т. 1, ал. 7, ал. 8, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Да бъдат предоставени от общинските гори 3 410 м3 дървесина,
от която 1 157 широколистна и 2 253 иглолистна дървесина за
задоволяване на нуждите на местното население с дърва за
огрев.
2. Определя общ лимит на иглолистната строителна дървесина в
размер на 100 куб.м, разпределена по категории, както следва:
Едра
Средна
Дребна
3
3
м
м
м3
10
30
60
3. Определя лимит за добив от общинските гори на дървата за
огрев от едно домакинство– до 8 пространствени кубически
метра широколистни и до 10 пространствени кубически метра
иглолистни.
4. Определя лимит за иглолистна строителната дървесина на едно
домакинство до 3 куб. метра.
5. Приема цени с ДДС на дървата за огрев, както следва:
- 20,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър
широколистни дърва за огрев;
- 10,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър иглолистни
дърва за огрев;
6. При издаване на превозен билет и позволително за закупуване
на дървесина на правоимащите лица да се събира такса по 1,50
лв. с ДДС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.
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7. Продажните цени на иглолистната строителна дървесина по
сортименти, която физическо лице може да закупи на корен е
по Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от
съхнещи иглолистни култури приети с Решение № 483/29.10.2013
г., изм. с Решение № 707/25.05.2014 г. на ОбС-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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 6100-152/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 528
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Предоставяне на финансова и материална помощ за храм „Св.
ВМЧК Георги Победоносец”, с. Ябълково, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, 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, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и 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 бъдат предоставени капиталов трансфер и материална помощ
за храм „Св. Вмчк Георги Победоносец „ с. Ябълково община
Кюстендил както следва:
1. Капиталов трансфер в размер на 5 000 (пет хиляди) лева от
бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. за изографисване на
купола на храм „Св. Вмчк Георги Победоносец, с. Ябълково като
средствата да бъдат изплатени от §55-01 „Капиталови трансфери
на нефинансови предприятия“.
2. Материална помощ изразяваща се в предоставяне на 120 кв. м.
употребявани павета, 60 кв. м. употребявани плочки и 10 куб. м.
пясък за изграждане на алея и тротоар пред църквата.

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 – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.
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Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 6100-150/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 529
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 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. Рая Евгени Ангелова на 6 месеца в размер на 1000 /хиляда/ лв.
2. Здравка Стояночова Николова на 69 години в размер на 650
/шестстотин и петдесет/ лв.
3. Анка Димитрова Пашева на 61 години в размер на 350 /триста
и петдесет/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 9300-102/20.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 530
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост
за частна общинска собственост и предоставянето му за безвъзмездно ползване.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 3, ал. 2 предл. първо
от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 39, ал. 2, ал. 5 и ал. 6
от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 3 от Закона за
вероизповеданията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. ОБЯВЯВА описания в АПОС № 4754/14.06.2017 година застроен
поземлен имот с идентификатор 41112.503.1198 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед
№РД-18-96/28.10.2008 година на АГКК, с площ от 1635 кв.м.,
урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за обект за детско
заведение, ведно с построената в същия имот сграда с предназначение –
сграда за детско заведение с идентификатор 41112.503.1198.1 със
застроена площ 133 кв.м., едноетажна, с масивна конструкция, година
на построяване - 1924 година, при граници на имота, находящ се в гр.
Кюстендил, ул.“Полковник Стефан Манов“ №10 – имоти с
идентификатори:
41112.503.1210;
41112.503.2041;
41112.503.1194;
41112.503.1195; 41112.503.1196; 41112.503.1197; 41112.503.1191 и 41112.503.1199,
съгласно Скица №15-236977-23.05.2017 година, издадена от СГКК на гр.
Кюстендил, за частна общинска собственост.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години
върху описания в т.1 недвижим имот – частна общинска собственост на
Манастир „Св. ап. и ев. Лука“ – с. Граница, Кюстендилска духовна
околия.
3. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и
сключи договор за учреденото с настоящото решение безвъзмездно
право на ползване.
На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
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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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-151/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 531
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга
на недвижим имот № 000032 в местността „Света вода” (водоем
„Върташево”), землището на с. Грамаждано, общ. 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. 13, ал. 1, т. 2 , чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 , във
връзка с чл. 38 от Закона за концесиите във връзка с чл. 18 и чл. 19, ал. 1 и
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите 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:
I.Открива процедура за предоставяне на концесия за обект:
недвижим имот №000032 в местността „Света вода“ (водоем
"Върташево"), находящ се в землището на с.Грамаждано, Община
Кюстендил – публична общинска собственост на Община Кюстендил,
при следните условия:
1.Предмет на концесията е предоставяне право на експлоатация,
по смисъла на чл.2, ал.3, т.2 във връзка с чл.4 от ЗК, върху обект от
обществен интерес, а именно: недвижим имот №000032 в местността
„Света вода“ (водоем "Върташево"), находящ се в землището на
с.Грамаждано, Община Кюстендил – публична общинска собственост
на Община Кюстендил, предоставен от Концедента: Община
Кюстендил, на търговец - концесионер, срещу задължението на
концесионера да управлява и поддържа обекта на концесията на свой
риск, чрез използване на обекта за риборазвъждане и любителски
риболов.
2.Обект на концесията е недвижим имот №000032 в местността
„Света вода“ (водоем "Върташево"), находящ се в землището на
с.Грамаждано, Община Кюстендил – публична общинска собственост
на Община Кюстендил, с площ 23,933 дка и начин на трайно ползване:
водоем, при следните граници и съседи: изток: имот №000031 – полски
път - ОбС – Кюстендил; имот №019001 – ливада на наследниците на
Вита Григорова Петрова; имот №019002 – друга селищна територия на
Църковно настоятелство - с.Грамаждано; имот №000050 – друга селищна
територия на Община Кюстендил; имот №000033 – друга селищна
територия на Община Кюстендил; имот №020002 – Овощна градина на
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наследниците на Симеон Славов Сербезки; имот №020002 – Овощна
градина на наследниците на Мариица Славова Ивкова, за който имот е
съставен
Акт
за
публична
общинска
собственост
(АОбС)
№2006/29.03.2010 г., ведно с прилежащите съоръжения, включително:
язовирната стена, облекчителните съоръжения, основен изпускател,
преливник, шахта, спирателни арматури, фланци.
3.Стопанската дейност, която може да се осъществява чрез
обекта на концесията е: предоставяне на услуги, свързани с
осъществяване на риборазвъждане и любителски риболов.
4.Прилежаща на обекта на концесия инфраструктура и
принадлежности: всички съоръжения, които са функционално
свързани с обекта на концесия, и без които не може да се осигури
нормалното функциониране и използване на обекта, тъй като тяхното
предназначение е да го обслужват, а именно: язовирната стена,
облекчителните съоръжения, основен изпускател, преливник, шахта,
спирателни арматури, фланци.
5. Срок на концесията: 35 (тридесет и пет) години.
6. Начална дата на концесията: датата на влизане в сила на
концесионния договор, а именно при:
6.1. Представяне, от страна на Концесионера, на Банкова
гаранция за изпълнение на инвестиционната програма и
6.2. Извършване на еднократното концесионно плащане.
7. Условия за осъществяване на концесията:
Осъществяването на услугата, свързана с експлоатацията на
обекта на концесия следва да се осъществява при спазване
изискванията на ЗК, ППЗК, документацията за участие в процедурата
за определяне на концесионер, и нормативните изискванията,
свързани с предотвратяване на обстоятелства, които създават опасност
за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда,
за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти, и за
обществения ред.
8. Основни права и задължения по Концесионния договор
8.1. Основни права на Концедента
Концедентът има право:
1. Да получава концесионното възнаграждение съгласно условията и в
сроковете, предвидени в концесионния договор.
2. Да предостави на концесионера изключителните права на
експлоатация върху обекта на концесия за срока на действие на
Концесионния договор;
3. Да не предоставя за срока на Концесионния договор права на трети
лица, освен в предвидените в Закона за концесиите или в договора
случаи;
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4. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
Концесионния договор и условията на концесията;
5. Да изисква и получава своевременно от концесионера информация
за изпълнението на задълженията му по договора за концесия,
включително по отношение на инвестиционната програма;
6. Да упражнява право на собственост върху новопридобитата от
Концесионера техническа и друга документация при осъществяване
на правата и задълженията по Концесионния договор;
7. Да прекрати концесионния договор при виновно неизпълнение от
страна на Концесионера на основни задължения или при
нарушаване на условия по концесията;
8. Да прекрати договора, в случай на уведомление от страна на
Концесионера, за нововъзникнали обстоятелства, създаващи
опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон
територии и обекти, при условия и по ред, определени в
Концесионния договор.
8.2. Основни задължения на Концедента
Концедентът е длъжен:
1. Да предостави на Концесионера изключително право на
експлоатация върху Обекта на концесия, за срока на действие на
Концесионния договор, като не предоставя друго такова право на
трети лица, освен в предвидените в договора или в Закона за
концесиите случаи.
2. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на
концесията, съгласно договорените условия, включително чрез
своевременно съгласуване на представените от концесионера
годишни работни проекти;
3. Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и
за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
8.3. Основни права на Концесионера
Концесионерът има право:
1. Да ползва концесионния обект, прилежащата му площ и
съоръжения, съобразно предназначението им, като осъществява:
риборазвъждане и любителски риболов на територията на
концесионния обект, за срока на действие на Концесионния
договор;
2. Да ползва за срока на действие на концесионния договор
съществуващата до момента на подписване на концесионния
договор хидрогеоложка и техническа документация.
3. Да изисква съдействие от страна на Концедента при неправомерни
действия на трети лица, както и при нарушение на правата,
предоставени му с този Договор за концесия.
8.4. Основни задължения на Концесионера:
Концесионерът е длъжен:
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1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение съгласно
условията и сроковете, определени в концесионния договор;
2. Да изпълни инвестиционна програма, насочена към подобряване
техническото състояние и безопасността на водоема, на стойност не
по-малка от 68 130 лева без ДДС, която да включва най-малко
следното през първата концесионна година: 1) Инженерногеоложки проучвания за проверка устойчивостта на откоса на
земния насип на стената със следните дейности: проучвателно
инженерно-геоложко сондиране; анализ на
земни проби за
лабораторно определяне на физикомеханичните и якостнодеформационни показатели на материалите изграждащи стените;
извършване на филтрационни опити; прокарване на пиезометри в
тялото на стената отчитащи нивото на депресионната линия в
телата на земно-насипните стени (система КИС); изпълнение на
капаци на пиезометрите; оценка устойчивостта на съоръжението по
3 профила;
доклад за извършените инженерно-геоложки и
хидрогеоложки дейности; геодезическо заснемане; технически
паспорт; 2). Проект за възстановяване на язовирната стена; 3).
Дейности по изчистване на леглото на водоема; 4.) Извършване на
ремонтно възстановителни работи (СМР) облицовъчен канал на
бързоотока, изсичане на храсти и дървесна растителност; 5).
Рехабилитация
на
облекчителните
съоръжения,
основен
изпускател, преливник, шахта, спирателни арматури, фланци; 6).
Изготвяне на Хидроложки доклад за определяне екологичния
отток, оптималното време за понижение на водното ниво на
водоема, с оглед недопускане значително намаляване на
устойчивостта на водния откос и регламентиране на ползваните
водни количества съгласно ЗВ. 7) Зачистване на коритото до 500
метра след стената;
3. Ежегодно – до 31-ви март на текущата година да представя на
Концедента отчет за изпълнение на инвестиционната програма за
предходната година.
4. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство в границите на концесионната територия;
5. Да съгласува предварително с Концедента извършването на
подобрения върху концесионната територия;
6. Да извършва търговската и стопанска дейност, свързани с
експлоатацията на обекта при спазване изискванията на
действащото законодателство;
7. Да поддържа чистотата, бистротата и нивото на водата в язовира,
като спазва всички препоръки и указания на компетентните
органи, с цел гарантиране безопасната експлоатация на обекта;
8. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето,
имуществото и спокойствието на посетителите на концесионната
територия;
9. Да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор
на трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесия,
прилежащите площи и съоръжения.
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10. Да поставя и поддържа обозначителни табели, свързани с
ползването на обекта;
11. До осигури за своя сметка и от свое име издаването на
разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите от
компетентния орган.
12. Да използва водоема рационално и добросъвестно, като не допуска
неправилна експлоатация и замърсяване на водния ресурс;
13. Да не възпрепятства подаването на вода за напояване на
земеделските земи през напоителния сезон, количествата за което
се определят, както следва:
a. Общото годишно водно количество за поливни нужди възлиза на 6
420
m3
при
средногодишен
дебит
от
3
ср
Q поливане = 0.201l / s = 17.6 m / d .
Върхов дебит от Q пр поливане = 0.35 l / s = 30m 3 / d за поливни нужди
необходим за периода м. IV. м.Х или общо 214 поливни денонощия.
14. Да полага грижи за опазване на околната среда, да спазва всички
нормативни изисквания в тази връзка, включително по отношение
събиране и транспортиране на отпадъците;
15. Да спазва законовите изисквания за осъществяване на техническата
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях по
Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях, издадена от министъра на околната среда и водите,
министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието и горите и министъра на енергетиката и
енергийните ресурси и Наредба за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на
контрол за техническото им състояние, Приета с ПМС № 262 от
5.10.2016 г., обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.;
16. Да стопанисва, поддържа и експлоатира язовирната стена и
съоръженията към нея в изправно техническо състояние, като
„оператор на язовирна стена“, по см. на Закона за водите, а ако не
отговаря на изискванията за оператор на язовирната стена – да
възложи стопанисването, поддържането и осъществяването на
техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията
към нея на лице, което отговаря на тези изисквания;
17. Да застрахова обекта на концесията обекта на концесията за своя
сметка, в полза на Концедента, и да поддържа в сила сключената
застраховка за целия срок на действие на Концесионния договор.
18. Да извършва всички действия по предоставената концесия в
съответствие с утвърдените технически и технологични стандарти,
действащото българско законодателство и концесионния договор;
19. Да спазва изискванията за безопасни условия на труд при
осигуряване обслужването на обекта и предоставяне на услугите,
свързани с неговата експлоатация;
b.
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20. Да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити
права;
21. Да уведомява незабавно Концедента и компетентните органи за
нововъзникнали
обстоятелства,
създаващи
опасност
за
националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред,
околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;
22. Да съгласува с Концедента и с компетентните органи всяка
последваща актуализация на проекта за експлоатация на
концесионния обект, с цел осигуряването на непрекъснатост и ниво
на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на
концесионния договор;
23. Да приеме и търпи при наличие на обстоятелства, засягащи
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред,
трети лица, посочени от Концедента, да ползват концесионния
обект, за времето, през което са налице. В тези случаи
концесионерът няма право на обезщетение освен за вредите,
причинени виновно от третите лица, като вредите се дължат на
тяхно виновно поведение;
24. Да осигурява на Концедента и на компетентните органи достъп до
обекта на концесията по всяко време, както и свързаната с него
документация и информация.
25. След изтичане на срока на концесионния договор, да върне на
Концедента обекта на концесия в състояние, годно за експлоатация.
9. Отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне
на дейности по експлоатацията и поддържането му на
подизпълнители:
9.1. Обектът на концесията не може да бъде отдаван под наем.
9.2. Експлоатацията, стопанисването или поддържането на
обекта на концесията не могат да се предоставят на трети лица извън
Концесионера.
10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията
по концесионния договор и/или други обезпечения:
10.1. За гарантиране изпълнението на инвестиционната
програма, концесионерът е длъжен да открие банкова гаранция в
полза на Община Кюстендил в размер на 10 000 лева.
10.2. За гарантиране издължаването на концесионното плащане
концесионерът да открие банкова гаранция или внасянето на депозит в
Община Кюстендил в размер на 100% от предложената от кандидата
минимална сума в абсолютен размер, с право на усвояване на
гаранцията, при закъснение внасяне на концесионното плащане
повече от 3 месеца, и право на прекратяване на договора при
закъснение с повече от 6 месеца.
11. Условия за извършване на концесионното плащане:
За предоставеното право на експлоатация Концесионерът
дължи:
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11.1. Еднократно концесионно плащане в размер, предложен от
Концесионера, но не по-малко от 10 000 лева, дължимо при подписване
на концесионния договор.
11.2. Годишно концесионно плащане в размер, предложен от
Концесионера, но не по-малко от 700 лева, след първата година от
концесията, което се заплаща до края на годината за която се
отнася/дължи.
12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната
на страната
При
осъществяването
на
правата,
предоставени
на
Концесионера не е налице опасност за националната сигурност и
отбраната на страната, като последващото възникване на такава
опасност може да бъде основание за изменение или прекратяване на
концесионния договор.
13. Условия за опазване на околната среда, на човешкото здраве
и на защитените територии, зони и обекти
При
осъществяването
на
правата,
предоставени
на
Концесионера следва да се спазват приложимите изисквания на
специалните закони, свързани с опазване на околната среда, на
човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти.
14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация:
Не се предвижда извършването на компенсация.
15. Задължение на концесионера да застрахова обекта
концесията
15.1. Концесионерът е длъжен да застрахова обекта
концесията, за срока на концесията, в полза на Концедента, и
поддържа в сила сключената застраховка за целия срок на действие
Концесионния договор.
15.2. Застрахователните вноски за обекта са за сметка
концесионера.

на
на
да
на
на

16. Процедура за предоставяне на концесия - предоставянето на
концесията следва да се извърши чрез провеждане на Открита
процедура, по смисъла на ЗК.
17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната
относителна тежест:
17.1. Предложение за размера на годишното концесионно
плащане, което не може да бъде по-малко от 700 лева – с относителна
тежест 80%.
17.2. Предложение за размера на еднократното концесионно
плащане, дължимо при подписване на концесионния договор, което не
може да бъде по-малко от 10 000 лева – с относителна тежест 20%.
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18. Възможност за доказване на съответствието с критериите за
подбор с възможностите на трети лица – кандидатите могат да доказват
съответствието с критериите за подбор по чл.26, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона
за концесиите с възможностите на трети лица. В тези случаи
кандидатите трябва да представят доказателства, че ще имат на
разположение възможностите на третото лице.
19. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в
процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 10
000 лева Гаранция за участие в процедурата следва да бъде под формата
на внесен депозит или банкова гаранция, като формата на гаранцията
се избира от кандидатите. Когато гаранцията за участие е под формата
на банкова гаранция, при издаването й задължително трябва да се
осигури валидност, която да гарантира усвояването й.
II. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да предприеме
действия по обявяване на открита процедура за предоставяне на
концесия върху концесионния обект.

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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-159/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 532
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за
услуга на микроязовир „Граница”, представляващ поземлен имот № 000420, с
площ 43.287 дка, находящ се в землището на с Граница, общ. 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. 13, ал. 1, т. 2 , чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 , във
връзка с чл. 38 от Закона за концесиите във връзка с чл. 18 и чл. 19, ал. 1 и
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите 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:
I. Открива процедура за предоставяне на концесия за обект:
микроязовир „Граница“, представляващ поземлен имот №000420,
находящ се в землището на с.Граница, Община Кюстендил – публична
общинска собственост на Община Кюстендил, при следните условия:
1. Предмет на концесията е предоставяне право на
експлоатация, по смисъла на чл.2, ал.3, т.2 във връзка с чл.4 от ЗК, върху
обект от обществен интерес, а именно: микроязовир „Граница“,
представляващ поземлен имот №000420, находящ се в землището на
с.Граница, Община Кюстендил – публична общинска собственост на
Община Кюстендил, предоставен от Концедента: Община Кюстендил,
на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да
управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск, чрез
използване на микроязовира за риборазвъждане и любителски
риболов.
2. Обект на концесията е микроязовир „Граница“,
представляващ поземлен имот №000420, находящ се в землището на
с.Граница, Община Кюстендил – публична общинска собственост на
Община Кюстендил, с площ 43,287 дка, при граници съседи: имот
№000082 – пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000127 –
пасище, мера на Държавен поземлен фонд; имот №000092 – пасище,
мера на Държавен поземлен фонд; имот №000087 – пасище, мера на
Държавен поземлен фонд; имот №000218 – друга селищна територия на
Община Кюстендил; имот №000519 – друга селищна територия на
Община Кюстендил, за който е съставен Акт за публична общинска
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собственост (АОбС) №1313/17.08.2007 г., ведно с прилежащите
съоръжения, включително: язовирната стена, облекчителните
съоръжения, основен изпускател, шахта, спирателни арматури,
фланци.
3. Стопанската дейност, която може да се осъществява чрез
обекта на концесията е: предоставяне на услуги, свързани с
осъществяване на риборазвъждане и любителски риболов.
4. Прилежаща на обекта на концесия инфраструктура и
принадлежности: всички съоръжения, които са функционално
свързани с обекта на концесия, и без които не може да се осигури
нормалното функциониране и използване на обекта, тъй като тяхното
предназначение е да го обслужват, а именно: язовирната стена,
облекчителните съоръжения, основен изпускател, шахта, спирателни
арматури, фланци.
5. Срок на концесията: 25 (двадесет и пет) години.
6. Начална дата на концесията: датата на влизане в сила на
концесионния договор, а именно при:
6.1. Представяне, от страна на Концесионера, на Банкова
гаранция за изпълнение на инвестиционната програма и
6.2. Извършване на еднократното концесионно плащане.
7. Условия за осъществяване на концесията:
Услугата, свързана с експлоатацията на обекта на концесия
следва да се осъществява при спазване изискванията на ЗК, ППЗК,
документацията за участие в процедурата за определяне на
концесионер,
и
нормативните
изискванията,
свързани
с
предотвратяване на обстоятелства, които създават опасност за
националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за
човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти, и за
обществения ред.

1.
2.
3.
4.

8. Основни права и задължения по Концесионния договор
8.1. Основни права на Концедента
Концедентът има право:
Да получава концесионното възнаграждение съгласно условията и
в сроковете, предвидени в концесионния договор.
Да предостави на концесионера изключителните права на
експлоатация върху обекта на концесия за срока на действие на
Концесионния договор;
Да не предоставя за срока на Концесионния договор права на трети
лица, освен в предвидените в Закона за концесиите или в договора
случаи;
Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по
Концесионния договор и условията на концесията;
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5.
6.

7.
8.

1.

2.

3.

Да изисква и получава своевременно от концесионера информация
за изпълнението на задълженията му по договора за концесия,
включително по отношение на инвестиционната програма;
Да упражнява право на собственост върху новопридобитата от
Концесионера
техническа
и
друга
документация
при
осъществяване на правата и задълженията по Концесионния
договор;
Да прекрати концесионния договор при виновно неизпълнение от
страна на Концесионера на основни задължения или при
нарушаване на условия по концесията;
Да прекрати договора, в случай на уведомление от страна на
Концесионера, за нововъзникнали обстоятелства, създаващи
опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон
територии и обекти, при условия и по ред, определени в
Концесионния договор.
8.2.Основни задължения на Концедента
Концедентът е длъжен:
Да предостави на Концесионера изключително право на
експлоатация върху Обекта на концесия, за срока на действие на
Концесионния договор, като не предоставя друго такова право на
трети лица, освен в предвидените в договора или в Закона за
концесиите случаи.
Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на
концесията, съгласно договорените условия, включително чрез
своевременно съгласуване на представените от концесионера
годишни работни проекти;
Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и
за изпълнение на задълженията по концесионния договор.

8.3. Основни права на Концесионера
Концесионерът има право:
1. Да ползва концесионния обект, прилежащата му площ и
съоръжения, съобразно предназначението им, като осъществява:
риборазвъждане и любителски риболов на територията на
концесионния обект, за срока на действие на Концесионния договор;
2. Да ползва за срока на действие на концесионния договор
съществуващата до момента на подписване на концесионния
договор хидрогеоложка и техническа документация.
3. Да изисква съдействие от страна на Концедента при неправомерни
действия на трети лица, както и при нарушение на правата,
предоставени му с Договора за концесия.
8.4. Основни задължения на Концесионера:
Концесионерът е длъжен:
1. Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение съгласно
условията и сроковете, определени в концесионния договор;
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2. Да изпълни инвестиционна програма, насочена към подобряване
техническото състояние и безопасността на водоема, на стойност не
по-малка от 50 560 лева, без ДДС, която да включва най-малко
следното през първата концесионна година: 1) Инженерногеоложки проучвания за проверка устойчивостта на откоса на
земния насип на стената, със следните дейности: проучвателно
инженерно-геоложко сондиране; анализ на
земни проби за
лабораторно определяне на физикомеханичните и якостно деформационни показатели на материалите изграждащи стените;
извършване на филтрационни опити; прокарване на пиезометри в
тялото на стената отчитащи нивото на депресионната линия в
телата на земно-насипните стени (система КИС); изпълнение на
капаци на пиезометрите; оценка устойчивостта на съоръжението по
3 профила; доклад за извършените инженерно-геоложки и
хидрогеоложки дейности; геодезическо заснемане; технически
паспорт; 2). Изготвяне на проект за възстановяване на язовирната
стена; 3). Дейности по изчистване на леглото на водоема; 4).
Рехабилитация
на
облекчителните
съоръжения,
основен
изпускател, шахта, спирателни арматури, фланци; 5). Изготвяне на
Хидроложки
доклад
за
определяне
екологичния
отток,
оптималното време за понижение на водното ниво на водоема, с
оглед недопускане значително намаляване на устойчивостта на
водния откос и регламентиране на ползваните водни количества
съгласно ЗВ; 6) Зачистване на коритото до 500 метра след стената;
3. Ежегодно – до 31-ви март на текущата година да представя на
Концедента отчет за изпълнение на инвестиционната програма за
предходната година.
4. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно
строителство в границите на концесионната територия;
5. Да съгласува предварително с Концедента извършването на
подобрения върху концесионната територия;
6. Да извършва търговската и стопанска дейност, свързани с
експлоатацията на обекта при спазване изискванията на
действащото законодателство;
7. Да поддържа чистотата, бистротата и нивото на водата в язовира,
като спазва всички препоръки и указания на компетентните
органи, с цел гарантиране безопасната експлоатация на обекта;
8. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето,
имуществото и спокойствието на посетителите на концесионната
територия;
9. Да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор
на трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесия,
прилежащите площи и съоръжения.
10. Да поставя и поддържа обозначителни табели, свързани с
ползването на обекта;
11. До осигури за своя сметка и от свое име издаването на
разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите от
компетентния орган.
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12. Да използва водоема рационално и добросъвестно, като не допуска
неправилна експлоатация и замърсяване на водния ресурс;
13. Да не възпрепятства подаването на вода за напояване на
земеделските земи през напоителния сезон, количествата за което
се определят до следните обеми:
a. Общото годишно водно количество за поливни нужди възлиза
на
12840
m3
при
средногодишен
дебит
от
3
ср
Q поливане = 0.401l / s = 35 m / d .
b. Върхов дебит от Q пр поливане = 0.7 l / s = 60m 3 / d за поливни нужди
необходим за периода м. IV. м.Х или общо 214 поливни
денонощия.
14. Да полага грижи за опазване на околната среда, да спазва всички
нормативни изисквания в тази връзка, включително по отношение
събиране и транспортиране на отпадъците;
15. Да спазва законовите изисквания за осъществяване на техническата
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях по
Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях, издадена от министъра на околната среда и водите,
министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието и горите и министъра на енергетиката и
енергийните ресурси и Наредба за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние, Приета с ПМС № 262 от 5.10.2016 г.,
обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.
16. Да стопанисва, поддържа и експлоатира язовирната стена и
съоръженията към нея в изправно техническо състояние, като
„оператор на язовирна стена“, по см. на Закона за водите, а ако не
отговаря на изискванията за оператор на язовирната стена – да
възложи стопанисването, поддържането и осъществяването на
техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията
към нея на лице, което отговаря на тези изисквания;
17. Да застрахова обекта на концесията обекта на концесията за своя
сметка, в полза на Концедента, и да поддържа в сила сключената
застраховка за целия срок на действие на Концесионния договор.
18. Да извършва всички действия по предоставената концесия в
съответствие с утвърдените технически и технологични стандарти,
действащото българско законодателство и концесионния договор;
19. Да спазва изискванията за безопасни условия на труд при
осигуряване обслужването на обекта и предоставяне на услугите,
свързани с неговата експлоатация;
20. Да не допуска нарушаване на обществени интереси и придобити
права;
21. Да уведомява незабавно Концедента и компетентните органи за
нововъзникнали
обстоятелства,
създаващи
опасност
за
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред,
околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;
22. Да съгласува с Концедента и с компетентните органи всяка
последваща актуализация на проекта за експлоатация на
концесионния обект, с цел осигуряването на непрекъснатост и ниво
на качество на предоставяните услуги в съответствие с клаузите на
концесионния договор;
23. Да приеме и търпи при наличие на обстоятелства, засягащи
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред,
трети лица, посочени от Концедента, да ползват концесионния
обект, за времето, през което са налице. В тези случаи
концесионерът няма право на обезщетение освен за вредите,
причинени виновно от третите лица, като вредите се дължат на
тяхно виновно поведение;
24. Да осигурява на Концедента и на компетентните органи достъп до
обекта на концесията по всяко време, както и свързаната с него
документация и информация.
25. След изтичане на срока на концесионния договор, да върне на
Концедента обекта на концесия в състояние, годно за експлоатация.
9. Отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне
на дейности по експлоатацията и поддържането му на
подизпълнители:
9.1. Обектът на концесията не може да бъде отдаван под наем.
9.2. Стопанисването, поддържането или експлоатацията на
обекта на концесията не могат да се предоставят на трети лица извън
Концесионера.
10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията
по концесионния договор и/или други обезпечения:
10.1. За гарантиране изпълнението на инвестиционната
програма, концесионерът е длъжен да открие банкова гаранция в
полза на Община Кюстендил в размер на 10 000 лева.
10.2. За гарантиране на годишното концесионно плащане:
откриване на банкова гаранция или внасянето на депозит в Община
Кюстендил в размер на 100% от предложената от кандидата минимална
сума в абсолютен размер, с право на усвояване на гаранцията, при
закъснение внасяне на концесионното плащане повече от 3 месеца, и
право на прекратяване на договора при закъснение с повече от 6
месеца. Банковата гаранция следва да се открие до края на м. март за
съответната година.
11. Условия за извършване на концесионното плащане:
За предоставеното право на експлоатация Концесионерът
дължи:
11.1. Еднократно концесионно плащане в размер, предложен от
Концесионера, но не по-малко от 10 000 лева, дължимо при подписване
на концесионния договор.
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11.2. Годишно концесионно плащане в размер, предложен от
Концесионера, но не по-малко от 2800 лева, след първата година от
концесията, което се заплаща до края на годината, за която се дължи.
12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната
на страната
При
осъществяването
на
правата,
предоставени
на
Концесионера не е налице опасност за националната сигурност и
отбраната на страната, като последващото възникване на такава
опасност може да бъде основание за изменение или прекратяване на
концесионния договор.
13. Условия за опазване на околната среда, на човешкото здраве
и на защитените територии, зони и обекти
При
осъществяването
на
правата,
предоставени
на
Концесионера следва да се спазват приложимите изисквания на
специалните закони, свързани с опазване на околната среда, на
човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти.
14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация:
Не се предвижда извършването на компенсация.
15. Задължение на концесионера да застрахова обекта
концесията
15.1. Концесионерът е длъжен да застрахова обекта
концесията, за срока на концесията, в полза на Концедента, и
поддържа в сила сключената застраховка за целия срок на действие
Концесионния договор.
15.2. Застрахователните вноски за обекта са за сметка
концесионера.

на
на
да
на
на

16. Процедура за предоставяне на концесия - предоставянето на
концесията следва да се извърши чрез провеждане на Открита
процедура, по смисъла на ЗК.
17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната
относителна тежест:
17.1. Предложение за размера на годишното концесионно
плащане, което не може да бъде по-малко от 2800 лева – с относителна
тежест 80%.
17.2. Предложение за размера на еднократното концесионно
плащане, дължимо при подписване на концесионния договор, което не
може да бъде по-малко от 10 000 лева – с относителна тежест 20%.
18. Възможност за доказване на съответствието с критериите за
подбор с възможностите на трети лица – кандидатите могат да доказват
съответствието с критериите за подбор по чл.26, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона
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за концесиите с възможностите на трети лица. В тези случаи
кандидатите трябва да представят доказателства, че ще имат на
разположение възможностите на третото лице.
19. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в
процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 10
000 лева Гаранция за участие в процедурата следва да бъде под формата
на внесен депозит или банкова гаранция, като формата на гаранцията
се избира от кандидатите. Когато гаранцията за участие е под формата
на банкова гаранция, при издаването й задължително трябва да се
осигури валидност, която да гарантира усвояването й.
II. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да предприеме
действия по обявяване на открита процедура за предоставяне на
концесия върху концесионния обект.

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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-160/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 533
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Утвърждаване пазарна оценка на имот частна общинска
собственост, във връзка с ИПУП – ПРЗ за УПИ I и УПИ II, в кв. 3 8 6по
,
регулационния план на кв. „Запад“, гр. Кюстендил, за разделяне на УПИ I, кв. 386
на два нови: УПИ I – „ За спор т и р азвлечение“ и УПИ III - „За обществено
обслужване“ и придаване от УПИ I към УПИ II – „За обществено обслужване“ на
184.00 кв.м. и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне
на собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал.
2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4,
ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
8, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната стойност на поземлен имот с проектен
идентификатор 41112.504.2145, с проектна площ 184.00 (сто осемдесет и
четири) кв.метра общинска собственост, в размер на 16 950,00 лв.
(шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева) без вкл.ДДС, който
се придава към поземлен имот с идентификатор 41112.504.2092
собственост на „ХАЖ УИЛЯМ” ЕООД.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да сключи
предварителен и окончателен договор с „ХАЖ УИЛЯМ” ЕООД, със
седалище и адрес гр.Кюстендил, ж.к.”Румена Войвода” бл.6, вх. Б, ет.2,
ап.28, ЕИК 202520749, представлявано от своя управител Хаж Уилям.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 год., с описания в т.1
имот.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.
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23-то заседание на 27 юли 2017 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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-155/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 534
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарни оценки на
недвижими имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба по
реда на Закона за общинската собственост /Поземлени имоти находящи се в гр.
Кюстендил и с. Слокощица, общ. Кюстендил/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и утвърждава пазарните оценки и начална тръжна цена на
недвижимите имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот № 000170, находящ се в местността „Зарева
вада”, в землището на с.Слокощица, общ.Кюстендил, с площ 4997.00
кв.м. Начин на трайно ползване: Производствен терен - пазарна
оценка 51200.00 лева, без ДДС.
1.2. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4265
по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008
г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение засягащо
поземления имот, одобрено със Заповед № КД-14-10-339/18.09.2009 г. на
Началник на СГКК-Кюстендил, с площ 2258.00 (две хиляди двеста
петдесет и осем) кв. метра. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено обслужващи
дейности. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план: няма,
квартал 340, парцел ХІ - пазарна оценка 301 000.00 лева, без ДДС.
1.3. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.504.2143 по
КККР на гр.Кюстендил, с проектна площ 245.00 (двеста четиридесет и
пет) кв.метра. Имотът е новообразуван при изменение на УПИ І и УПИ
ІІ, кв.386 по действащия план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ)
на кв."Запад", гр.Кюстендил. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обществено обслужване пазарна оценка 24 450.00 лева, без ДДС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.
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2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимите имоти, чрез публичен търг с тайно
наддаване, при спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 год., с описаните в т. 1.1 и
т. 1.3 имоти.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската 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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-156/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 535
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Утвърждаване на наемни цени на земеделски земи от
Общински поземлен фонд за стопанската 2017 - 2018 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 3 от
Наредбата стопанисване и
управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд и чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество, началните тръжни
цени за отдаване под наем на земеделски 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:
Определя размера на наемните цени на земеделските земи за
стопанската 2017 - 2018 година в Приложение 5 към чл.30 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество, както следва:
Приложение №5
към чл.30
Размерът на годишната наемна цена за декар на отдаваните под
наем земеделски земи от общинския поземлен фонд.
1.За отглеждане на едногодишни полски култури.
Категория на земя
лв/дка неполивни
лв/дка поливни
условия
условия
ІІ
24.00
30.00
ІІІ
16.00
24.00
ІV
15.00
23.00
V
14.00
21.00
VІ
12.00
18.00
VІІ
10.00
15.00
VІІІ
9.00
14.00
ІХ
8.00
12.00
Х
7.00
11.00

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.
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2.За отглеждане на трайни насаждения.
лв/дка неполивни условия
лв./дка поливни условия
48.00
72.00
3.За отдаване под наем на имоти от Общинския поземлен фонд за
строителство с телекомукационни съоръжения на мобилни оператори
и имотите с променено предназначение за други нужди по Закона за
опазване земеделските земи, месечният наем е 900.00 лв/дка.

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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-143/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 536
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №011064, №011065,
№011093 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил общинска частна
собственост.
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 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:
- имот №011064, площ 0.274 дка, местност “Ваденица“, землище на
с.Долно село, нива, VІ категория, актуван с АОС №4750/14.06.2017 г.;
- имот №011065, площ 0.997 дка, местност “Ваденица“, землище на
с.Долно село, нива, VІ категория, актуван с АОС №4751/14.06.2017 г.;
- имот №011093, площ 3.059 дка, местност “Ваденица“, землище на
с.Долно село, нива, VІ категория, актуван с АОС №4752/14.06.2017 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-145/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 537
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №017196 в землището на
с. Стенско, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
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 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 имот:
- имот №017196, землище на с.Стенско, площ 0.560 дка, местност
«Янковица», полска култура, ІV категория, актуван с АОС
№4763/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-146/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 538
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №011005 в землището
на с. Граница, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
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 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 имот:
- имот №011005, землище на с.Граница, площ 0.571 дка, местност
«Чавкарски бахчи», нива, ІІІ категория, актуван с АОС №4739/12.06.2017
г. за създаване на трайни насаждения.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-147/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 539
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имоти с №001005, №001014,
№002025, №002037, №004003, №004005, №004012 в землището на с. Блатец,
общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
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 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:
- имот №001005, землище на с.Блатец, площ 1.500 дка, местност
“Дождевски път“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4758/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №001014, землище на с.Блатец, площ 2.438 дка, местност
“Дождевски път“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4760/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №002025, землище на с.Блатец, площ 0.500 дка, местност
“Пенчово гумно“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4761/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №002037, землище на с.Блатец, площ 1.000 дка, местност
“Пенчово гумно“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4762/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №004003, землище на с.Блатец, площ 1.300 дка, местност
“Балабанка“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4757/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения;
- имот №004005, землище на с.Блатец, площ 1.786 дка, местност
“Балабанка“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4756/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения;

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
- имот №004012, землище на с.Блатец, площ 4.324 дка, местност
“Балабанка“, полска култура, ІХ категория, актуван с АОС
№4755/26.06.2017 г. за създаване на трайни насаждения.

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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-148/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 540
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Поставяне на паметна плоча на Румена Войвода в двора на бивш
младежки дом, урегулиран поземлен имот (УПИ) XV, кв. 9, по плана на с.
Гюешево, общ. 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 чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави паметна плоча в памет на Румена Войвода в УПИ
XV, кв. 9, по плана на с. Гюешево, общ. Кюстендил, като разноските по
съгласуване и одобряване на проектната документация, изработването
и поставянето на паметната плоча да бъдат за сметка на инициативния
комитет.

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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-167/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 541
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Поставяне на паметна плоча за възпоменание на Лили Шмидт,
върху каменен постамент пред Общинска социална трапезария в град
Кюстендил, носеща нейното име.
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 чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави паметна плоча в памет на г-жа Лили Шмидт пред
Общинската социална трапезария „Лили Шмидт”, с адрес площад
"Велбъжд", павилион №2, като разноските по съгласуване и одобряване
на проектната документация, изработването и поставянето на
паметната плоча да бъдат за сметка на Сдружение „Женско дружество
майчина любов”, гр. Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-168/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 542
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасета за обект: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект: КШ
1381 – до нова шахта до БС, в границите на град Кюстендил и землището на с.
Слокощица, като съставна част на комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на
територията на град Кюстендил”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – гр. София да възложи за
своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа
на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект:
КШ 1381 – до нова шахта до БС, в границите на град Кюстендил и
землището на с. Слокощица, като съставна част на комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за строеж:
„Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град
Кюстендил”, по трасе преминаващо през имоти извън регулацията на
гр.Кюстендил и на с. Слокощица, общ. Кюстендил (ПИ 41112.503.1783
от КККР на град Кюстендил и ПИ 0000516 от КВС на землище с.
Слокощица, общ.Кюстендил) и одобрява заданието за проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху
актуална извадка от КВС и КККР на град Кюстендил при спазване
разпоредбите на действащата нормативна уредба - ЗУТ, Наредба № 8
от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, Закона за електронните съобщения, Наредба № 5 от 23.07.2009
г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и
специалния режим на управление на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура,
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на
околната среда и др.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 6100-163/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 543
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасета за обект: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект: ;
КШ 682 – до нова шахта, в границите на град Кюстендил и землището на с.
Грамаждано, като съставна част на комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на
територията на град Кюстендил”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – гр. София да възложи за своя
сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на
„Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект: КШ
682 – до нова шахта, в границите на град Кюстендил и землището на с.
Грамаждано, като съставна част на комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от ЗУТ за строеж:
„Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град
Кюстендил”, по трасе преминаващо през имоти извън регулацията на
гр.Кюстендил и на с. Грамаждано, общ. Кюстендил (ПИ 41112.83.371
(общински път), ПИ 41112.83.388 (общински път), ПИ 41112.83.455 (нива общинска частна собственост) от кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Кюстендил и ПИ 000051 по КВС на землището на с.
Грамаждано) и одобрява заданието за проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС и КККР на град Кюстендил при спазване разпоредбите
на действащата нормативна уредба - ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за
електронните съобщения, Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина
за определяне на размера, разположението и специалния режим на
управление на сервитутите на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 6100-164/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 544
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасета за обект: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект: КШ
2328-633 – до нова шах та, в землището на с. Жиленци, като съставна част на
комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – гр. София да възложи за своя
сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа
на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект:
КШ 2328-633 – до нова шахта, в землището на с. Жиленци, като
съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел”
ЕАД на територията на град Кюстендил”, по трасе преминаващо през
имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил - ПИ
0000005 (общински път) и ПИ 022036 (общински път) по КВС на
землището на с. Жиленци и одобрява заданието за проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС при спазване разпоредбите на действащата
нормативна уредба - ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за
електронните съобщения, Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина
за определяне на размера, разположението и специалния режим на
управление на сервитутите на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 6100-165/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 545
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасета за обект: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект: КШ
1340 – КШ 1341 в границите на гр.Кюстендил, като съставна част на
комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Кабелна
мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – гр. София да възложи за своя
сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на
„Мобилтел” ЕАД на територията на град Кюстендил”, подобект: КШ
1340 – КШ 1341 в границите на гр.Кюстендил, като съставна част на
комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150
от ЗУТ за строеж: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията
на град Кюстендил” по трасе
преминаващо през имоти извън
регулацията на гр.Кюстендил (ПИ 41112.26.62 (републикански път), ПИ
41112.19.35 (републикански път), ПИ 41112.25.160 (републикански път),
ПИ 41112.26.62 (републикански път), ПИ 41112.26.163 (републикански
път), ПИ 41112.29.4 (републикански път), ПИ 41112.502.280
(републикански път) от кадастралната карта и кадастралните регистри
на град Кюстендил) и одобрява заданието за проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС и КККР на град Кюстендил при спазване разпоредбите
на действащата нормативна уредба - ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за
електронните съобщения, Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина
за определяне на размера, разположението и специалния режим на
управление на сервитутите на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 6100-166/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 546
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с №
000131, местност „Викалото”, землището на с. Радловци, с ЕКАТТЕ 61457,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗГ, чл.
75, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗГ и писмо с изх. № 06-04-76/07.07.2017 г от „ЮЗДП”
ДП Благоевград - на основание чл. 131 от ЗУТ , чл. 5, ал. 2, във връзка с чл.
5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от „горска територия” в
„друг складов терен” и съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба
№ 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно
производствена устройствена зона (Пп):
• плътност на застрояване – от 40% до 80%
• озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
в обхвата на ПИ 000131, местност „Викалото”, землището на с.
Радловци, община Кюстендил от КВС и одобрява заданието за
проектиране.
Проектът да бъде изработен в графичен и цифров вид при
спазване на действащите разпоредби на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 г.,
Наредба № 7/22.12.2003 г. ЗГ и др.
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 – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 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.
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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 6100-157/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 547
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с № 004167, землището
на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, община Кюстендил от Картата на
възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план
за
застрояване
(ПУП-ПЗ),
предвиждащ
промяна
на
предназначението на територията на имота от „Нива” в „За
производствени и складови дейности” и съобразен с изискванията на
чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи,
отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп):
Начин на застрояване – свободно (е)
максимална височина – до 3 ет. /до10 м./
плътност на застрояване – от 40% до 80%
озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
в обхвата на ПИ 004167 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ
67461, община Кюстендил от КВС и одобрява заданието за проектиране.
•
•
•
•

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 – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 27 от дневният ред по ДЗ № 6100-158/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 548
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище
на с. Цървеняно, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №003534 с площ от 3.146 дка, начин на трайно ползване
– изоставена нива, VІІІ категория в местност “Зелена нива”, землището
на с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №003282
– Общински поземлен фонд с площ от 3.646 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
2. Имот №003533 с площ от 0.500 дка, начин на трайно ползване
– изоставена нива, VІІІ категория в местност “Митрев дол”, землището
на с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №003282
– Общински поземлен фонд с площ от 3.646 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
3. Имот №003136 с площ от 0.906 дка, начин на трайно ползване
– изоставена нива, VІІІ категория в местност “Божиловото”, землището
на с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №003136 –
Общински поземлен фонд с площ от 0.906 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
4. Имот №003269 с площ от 1.915 дка, начин на трайно ползване
– нива, VІІІ категория в местност “При дома”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №003269 –
Общински поземлен фонд с площ от 1.915 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
5. Имот №002378 с площ от 1.254 дка, начин на трайно ползване
– изоставена нива, VІІІ категория в местност “Дабо”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №002378 –
Общински поземлен фонд с площ от 1.254 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
6. Имот №002376 с площ от 1.547 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, VІІІ категория в местност “Портарското”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №002376 –
Общински поземлен фонд с площ от 1.547 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
7. Имот №003210 с площ от 1.175 дка, начин на трайно ползване –
нива, VІІІ категория в местност “Терзийска падина”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №003210 –
Общински поземлен фонд с площ от 1.175 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
8. Имот №003258 с площ от 0.100 дка, начин на трайно ползване –
ливада, VІІІ категория в местност “При дома”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №003021 –
Общински поземлен фонд с площ от 0.398 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
9. Имот №003175 с площ от 1.246 дка, начин на трайно ползване –
ливада, VІІІ категория в местност “Ридо”, землището на с.Цървеняно,
общ. Кюстендил, представляващ целия имот №003175 – Общински
поземлен фонд с площ от 1.246 дка да се предостави за възстановяване
по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на Дамян Точев
Велинов.
10. Имот №003176 с площ от 0.753 дка, начин на трайно ползване –
ливада, VІІІ категория в местност “Ридо”, землището на с.Цървеняно,
общ. Кюстендил, представляващ целия имот №003176 – Общински
поземлен фонд с площ от 0.753 дка да се предостави за възстановяване
по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на Дамян Точев
Велинов.
11. Имот №003536 с площ от 3.100 дка, начин на трайно ползване –
нива, VІІІ категория в местност “Ристов вир”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №003237 –
Общински поземлен фонд с площ от 14.971 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67311С от 03.01.2000 г. на
Дамян Точев Велинов.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 28 от дневният ред по ДЗ № 6100-144/18.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 549
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.07.2017 г.
Протокол № 23
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище
на с. Драговищица, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №114060 с площ от 3.477 дка, начин на трайно ползване –
зеленч.култура, ІV категория в местност “Над бахчите”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №114058 –
Общински поземлен фонд с площ от 4.510 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20418 от 03.02.1992 г. на
наследниците на Гюра Стоянчова Къртева.
2. Имот №115075 с площ от 1.650 дка, начин на трайно ползване –
зеленч.култура, ІV категория в местност “Пострушки”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №115073 –
Общински поземлен фонд с площ от 6.105 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20418 от 03.02.1992 г. на
наследниците на Гюра Стоянчова Къртева.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
23-то заседание на 27 юли 2017 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 27.07.2017 г., Протокол № 23/27.07.2017 г., т. 29 от дневният ред по ДЗ № 6100-153/19.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 08. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 03. 08. 2017 г.

