Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 459
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от
ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2 във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема предложеният Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на
Община Кюстендил (Приета с Решение № 541/30.12.2013 г. на ОбС - Кюстендил),
както следва:
§ 1. В целия текст на Наредбата, „Наредба № 1-з-2377 от 18.10.2011 г. на
МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите" се заменя с „Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
/обн. ДВ бр. 89/28.10.2014 г./
§ 2. В целия текст на Наредбата, думите „пожарна и аварийна
безопасност" се заменят с ,,пожарна безопасност"
§ 3. Чл. 6, ал. 3 се изменя така:
,,За обекти, в които пребивават едновременно /временно или
постоянно/ не повече от 50 души и броят на работещите е по-малък от 5,
може да се изготвят само вътрешни правила /инструкции/ за осигуряване на
ПБ на територията на обекта".
§ 4. Чл. 9, ал. 3 се изменя така: За обекти, в които пребивават
едновременно /временно или постоянно/ не повече от 50 души и броят на
работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила
/инструкции/ за осигуряване на ПБ на територията на обекта".
§ 5. Чл. 16, ал. 1 се изменя така:
,, Забранява се спиране и паркиране на транспортни средства,
поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние,
по-малко от 5 м, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и
площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене".
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.
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§ 6. Чл. 27 се изменя така:
,,Обектите се оборудват с пожаротехнически средства, видът и
количеството на които се определят съгласно приложение № 2 къч чл. 3, ал. 2
от Наредба I 1з-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар. Същите се поставят на видно и
достъпно място и се обслужват по реда, описан в чл. 21 от Наредба № 8121з647/01.10.2014 г. ".
§ 7. Чл. 58 се изменя така:
,,(1) Комините и димоотводните канали се почистват от сажди и
отлагания преди отоплителния сезон и периодично при необходимост.
(2) Комините и неплътностите в тях, образували се в процеса на
експлоатация,
се
измазватс негорими сторителни продукти.
(3) Комините се осигуряват с отвори за почиствате на димоотводните
канали.
(4) Площта на отвора да бъде не по-малка от площта на напречното
сечение на димоотводната тръба.
(5) Отворите за почистване на димоотводните канали се изграждат на
разстояние до 1 м от най-ниската част на димоотводния канал.
(6) Не се разрешава полагането на горими строителни продукти и
горими материали по цялата дължина на коминните тела и разполагането
на такива на разстояние по-малко от 0,1 м.
(7) Отворите
за
почистване
на
димоотводните
канали
и
неизползваемите отвори за заустване на димоотводните тръби се защитават с
негорими капаци."
§ 8. В чл. 65, ал. 2 след думите „Допуска се газови съоръжения,
газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уредби" се добавят
думите ,,за пропан-бутан".
§ 9. Чл. 78 се изменя така:
,,(1) Кмета на община Кюстендил:
1. организира, координира провежда съгласувано с РС ПБЗНКюстендил, ДЛС „Осогово" и ДГС „Кюстендил" мерките и мероприятията за
пожарна безопасност по границите на населените места и в горските
територии-собственост на общината или предоставени им за управление;
2. оказва съдействие на служителите на ГДПБЗН, ИАГ, ДП по чл. 163
ЗГ, както и териториалните им поделение и МОСВ, при осъществяването на
техните функции, определени с тази наредба;
3. създава доброволни формирования за гасене на пожар в горските
територии по реда на ЗЗБ;
4. информира местното население за задълженията и мерките по
защитата на горските територии от пожари и го оповестява своевременно
при възникването на горски пожар.
(2). Кметовете на кметства и кметски наместници изпълняват
задълженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4".
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2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
§ 10. Чл. 79 се изменя така:
,,(1) Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица:
1. през пожароопасния сезон в горите включват в маршрутите за
опазване и наблюдение от своите служители местата и обектите, които са
особено опасни в пожарно отношение в горските територии и в
непосредствена близост до тях. Предписват указания с противопожарни
мерки за тях, съгласувано със съответните районни служби ПБЗН и
кметовете на населените места;
2. организират специализирани групи от служители и работници за
действия при гасене на пожар в горските територии, за разузнаване и
начална атака на възникнали пожари в горските територии, а така също
първоначални действия и координация при гасенето им;
3. организират ежегодно провеждането на инструктаж и оборудването
на групите по т. 2 със защитни, противопожарни и транспортни средства,
свързочна техника и др. съгласно Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и
реда за защита на горските територии от пожари.
4. организират дежурства за приемане на сигнали за пожар в горските
територии, за координация и за оповестяване на групите по т. 2
5. сключват договори с физически и юридически лица за провеждане
на противопожарните мероприятия и дейности при гасене на пожари в
горски територии и инструктират изпълнителите им за действията при
гасенето на пожарите;
7. оборудват депа съгласно Наредба № 8/11.05.2012 г., като осигуряват
най-малко едно депо на един горскостопански участък.
(2) Кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници:
1. връчва срещу подпис на всеки член на доброволно формирование
известие за неговото участие;
2. оповестяват местното население за възникнал пожар в техните
землища;
3. организират транспортирането на доброволните формирования до
мястото на пожара;
4. предоставят помещение и налични средства за връзка на
ръководителя на пожарогасителните действия;
5. осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на
участниците в гасенето;
6. ежегодно
организират
провеждане
на
инструктаж
на
доброволните формирования.".
§ 11. Отпада Раздел трети от Наредбата: Осигуряване на пожарна
безопасност през есенно-зимния сезон" поради дублиране на разпоредбите
на раздела със заповедите по чл. 6, т. 6 от Наредбата.
§ 12. В чл. 103 думите ,,при пожар и аварии" се заменят с „пожари,
бедствия и извънредни ситуации".
13. В чл. 107 думите ,,ОУПБЗН-Кюстендил" се заменят с думите
,,РДПБЗН-Кюстендил", ,,РУГ-Кюстендил" се заменя с ,,РДГ-Кюстендил", и
след думите ,,ДЛС-Осогово" се добавя ,,и ДГС Кюстендил".
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§ 14. В §5 от Наредбата думите ,,ОУПБЗН-Кюстендил" се заменят с
думите ,,РДПБЗН-Кюстендил", ,,РУГ-Кюстендил" се заменя с ,,РДГКюстендил", и след думите ,,ДЛС-Осогово" се добавя ,,и ДГС Кюстендил".
/Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пожарната и
аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил е приложен в
Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за
нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет страницата на
Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пожарната и аварийната
безопасност на територията на Община Кюстендил, влиза в сила в 7-дневен срок от приемането
й.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-90/12.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 460
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил”
на г-н Румен Манов.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 22, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската , във връзка с т. 4 от раздел ІІ на Статута за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил”,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил” г-н
Румен Манов.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-86/11.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 461
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Кюстендил за 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36 б, ал. 4
от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Кюстендил за 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Кюстендил 2014-2020 г.
(Годишния план за развитие на социалните услуги на община Кюстендил за 2018 г. е
приложен в Протокола)

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-81/10.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 462
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Приемане на коригирана Общинска програма за управление на
отпадъците за периода 2017 г. – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците чл. 5, ал., във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема коригирана Общинска програма за управление на отпадъците
2015 – 2020 година, в частта със срок на изпълнение 2017 – 2020 година, като
част от Общинската програма за опазване на околната среда.
(Общинска програма за управление на отпадъците със срок на изпълнение 2017 – 2020
година, като част от Общинската програма за опазване на околната среда е приложена в
Протокола)
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-83/10.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 463
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Приемане на финансовия отчет за общинското търговско дружество
„Хигия” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г. и освобождаване от отговорност на
управителя на дружеството и информация за дейността и годишния отчет за 2016 г.
на търговското дружество със 100% общинско участие.
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. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т.
3 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с
общинско участие, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет за приходите и разходите и баланса на
„Хигия” ЕООД - гр. Кюстендил за 2016 година и освобождава управителя от
отговорност.
2.Реализираната печалба за 2016 година в размер на 931 лева да бъде
прехвърлена в непокрита загуба.

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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-91/12.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 464
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Приемане на финансовия отчет на търговското дружество със 100%
общинско участие „ДДД – Кюстендил”- ЕООД за 2016 г., освобождаване от
отговорност на управителя на дружеството и информация за дейността и годишния
отчет за 2016 година.
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. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т.
3 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с
общинско участие, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема годишния отчет за приходите и разходите и баланса на
„ДДД-Кюстендил”- ЕООД за 2016 година.
2. Освобождава
управителя
на
„ДДД-Кюстендил”-ЕООД
от
отговорност.

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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-92/12.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 465
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Приемане на финансовите отчети и отчети за дейността на
читалищата за 2016 година.
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, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 5, ал.
1, т. 6, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема финансовите отчети за изразходваните средства от общинския
и държавния бюджет за 2016 г. и отчети за читалищната дейност.
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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-85/11.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 466
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Вътрешни компенсирани промени
Кюстендил за 2017 г.

по Бюджета на Община

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 по параграф § 10-00 „Издръжка“ на
дейност 122 „Общинска администрация“ в разходната част на
бюджета с 26 016 лв.
2. Увеличава първоначално заложените средства в Поименния списък
за капиталови разходи приложение №4 с източник на финансиране
от собствените приходи със 26 016 лв., които се разпределят по
обекти, както следва:
Обект
Доставка на бойлер от 1500л. за ОП „Управление на
общински имоти”
Закупуване на трифазен дизелов агрегат за аварийно
захранване в комплект с АВР табло

Било

Става

0

4 500

0

21 516

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 – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-82/10.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 467
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т.10, т. 15 и т.
23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 8, т.
10, т. 15 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
- Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Кюстендил да предостави за площадка, на
която да бъдат изградени компостиращата инсталация и инсталацията за
предварително третиране, поземлен имот № 000125 в землището на с.
Радловци, община Кюстендил. На площадката да бъдат изградени
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци, както и необходимата довеждаща и съпътстваща
инфраструктура. Посочения поземлен имот и планираната за изграждане
техническа инфраструктура остават собственост на община Кюстендил.
2. Дава съгласие община Кюстендил да сключи споразумение за
партньорство с общините Трекляно и Невестино за целите на
кандидатстване по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“ BG16M1OP002-2.002, чрез проект „ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РСУО „РИЛА ЕКО“;
3. Възлага на кмета на община Кюстендил да представлява общината в
рамките на споразумението за партньорство и да предприема всички
необходими и законосъобразни действия за кандидатстване по проект
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РСУО „РИЛА
ЕКО“ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ BG16M1OP002-2.002
4. Дава съгласие изградените в резултат на реализацията на проекта
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци да бъдат съвместна собственост на общините Кюстендил,
Трекляно и Невестино, съобразно споразумение за партньорство между
трите общини.
5. Дава съгласие финансовите средства, необходими за покриване на
първоначално допустимите разходи по проекта, да бъдат поети от бюджета
на Община Кюстендил, до възстановяването им от ОПОС 2014 – 2020.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.
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6. Дава съгласие при наличието на допустими разходи, които са
необходими за подготовката и изпълнението на проекта, включително
собствения принос същите да бъдат осигурени от бюджета на Община
Кюстендил.
7. Дава съгласие при наличие на недопустими разходи, присъщи и
необходими за изпълнението на проекта да бъдат осигурени от бюджета на
Община Кюстендил.
8. Дава съгласие при необходимост да бъде поет общински дълг от
Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за
осигуряване на авансови плащания и собствен принос. Конкретните
параметри на общинския дълг да бъдат приети с решение на Общински
съвет Кюстендил в хода на изпълнение на проекта.

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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-94/12.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 468
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 , чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, 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, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 10 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства за финансиране
на проект “Изграждане на Център за работа с деца на улицата“, по
Оперативна програма ”Региони в растеж”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, по процедура Процедура BG16RFOP001-1.030
- Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020-Кюстендил,
Инвестиционен
приоритет
„Социална
инфраструктура”
2. Гарантира устойчивост за проект: „Изграждане на Център за работа с
деца на улицата“, по Оперативна програма ”Региони в растеж”, Приоритетна
ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, по
Процедура
BG16RFOP001-1.030 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Кюстендил, Инвестиционен приоритет
„Социална инфраструктура”
3. Гарантира, че социалната институция „Център за работа с деца на
улицата“, попадаща в обхвата на проекта, няма да бъде закривана за период,
не по-малък от 5 години от крайното плащане по проекта на Община
Кюстендил.
4. Дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от
сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за авансово
финансиране на плащания по проект „Изграждане на Център за работа с
деца на улицата“ до размера на средствата по одобрения бюджет на проекта
и за срок до възстановяването им от Оперативна програма ”Региони в
растеж”.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-84/11.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 469
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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. Асен Йорданов Давидков на 70 години в размер на 500 /петстотин/ лв.
2. Диана Кирилова Костова на 31 години в размер на 500 /петстотин/ лв.
3. Марияна Стоянова Стоянова на 52 години в размер на 500 /петстотин/
лв.
4. Методи Симеонов Георгиев на 62 години в размер на 200 /двеста/ 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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 93-00-102/12.04.2017 г. и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 470
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарни оценки на недвижими
имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба по реда на Закона за
общинската собственост./с. Лозно, м. „Долбин” и с. Радловци, м. „Долбин”, 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 и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижимите
имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Незастроен поземлен имот № 000130 по КВС на с. Лозно, м.
"Долбин", с площ 4152,00 (четири хиляди сто петдесет и два) кв. метра. Начин
на трайно ползване: Друг складов терен. Имотът е новообразуван след
разделяне на имот № 000121 по КВС на с. Лозно, целия с площ 86669.00 кв.
метра- данъчна оценка 5480.60 лева, пазарна оценка 7350.00 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4632/10.04.2017 г.
1.2. Незастроен поземлен имот № 000141 по КВС на с. Радловци, м.
"Долбин", с площ 7638.00 (седем хиляди шестстотин тридесет и осем) кв.
метра. Начин на трайно ползване: Друг складов терен. Имотът е
новообразуван след разделяне на имот № 000137 по КВС на с. Радловци,
целия с площ 39981.00 кв. метра- данъчна оценка 10082.20 лева, пазарна
оценка 11300.00 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4634/10.04.2017 г.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба
на недвижимите имоти по т. 1, чрез публичен търг с тайно наддаване, при
спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
3.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 год., с описаните в т.1 имоти.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-93/12.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
№ 471
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Даване на съгласие за разрешение за изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на
урегулиран терен в кв. 142 до улици с О.Т.178 – О.Т.179 – О.Т.188 – О.Т.94 Б по плана
за регулация на град Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 124а, ал. 1
от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 131, чл. 134, ал. 2, т. 6 от
Закон за устройство на територията, чл. 135, ал. 5 от Закон за устройство на
територията, чл. 51 от ЗКИР и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде трансформирана собствеността на урегулиран
терен в кв. 142 до улици с О.Т.178 – О.Т.179 – О.Т.188 – О.Т.94 Б по плана за
регулация на град Кюстендил от „публична общинска” в „частна общинска”.
2. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши
изработването на проект за изменение на ПУП – ПР в обхвата на урегулиран
терен в кв. 142 до улици с О.Т.178 – О.Т.179 – О.Т.188 – О.Т.94 Б по плана за
регулация на град Кюстендил, съгласно мотивираното предложение и
съобразено със служебно изработеното предложение за организация на
движението в посочените улици при спазване на действащата нормативна
уредба.
3. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да проведе процедура за
изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Кюстендил в посочения обхват.
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 – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-87/11.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 472
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план
– план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 010023, землище с.Жиленци, с
ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост
(КВС), като съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) за строеж „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство
и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда” в поземления имот.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на територията
и 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 на поземлен имот ПИ 010023, землище с.Жиленци, с
ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост,
като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за
строеж „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и
разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда” в
поземления имот 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.
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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-88/11.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 473
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил
на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с. Полска
Скакавица, община Кюстендил.
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 №040005 с площ от 1.557 дка, начин на трайно ползване –
нива, Х категория в местност “Хайдушки извор”, землището на с.Полска
Скакавица, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №040005 –
Общински поземлен фонд с площ от 1.557
дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№38233 от 16.03.1992 г. на
наследниците на Атанас Милошов Величков.
2. Имот №040014 с площ от 4.003 дка, начин на трайно ползване –
нива, Х категория в местност “Ракатица”, землището на с.Полска Скакавица,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №040009 – Общински поземлен
фонд с площ от 6.003 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№38233 от 16.03.1992 г. на наследниците на Атанас Милошов
Величков.
3. Имот №040016 с площ от 6.547 дка, начин на трайно ползване –
нива, Х категория в местност “Диви лески”, землището на с.Полска
Скакавица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №040012 –
Общински поземлен фонд с площ от 9.473
дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№38233 от 16.03.1992 г. на
наследниците на Атанас Милошов Величков.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-74/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 474
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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. Гюешево,
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 №004003 с площ от 2.289 дка, начин на трайно ползване –
тр.насаждения, VІ категория в местност “Дома”, землището на с.Гюешево,
общ. Кюстендил, представляващ целия имот №004003 – Общински поземлен
фонд с площ от 2.289 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№15132 от 26.09.1991 г. на наследниците на Георги Тончев
Велинов.
2. Имот №003068 с площ от 4.310 дка, начин на трайно ползване –
нива, Х категория в местност “Докин рид”, землището на с.Гюешево, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №003033 – Общински поземлен фонд
с площ от 10.844 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№15132 от 26.09.1991 г. на наследниците на Георги Тончев
Велинов.
3. Имот №003069 с площ от 6.545 дка, начин на трайно ползване –
нива, Х категория в местност “Ридо”, землището на с.Гюешево, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №003033 – Общински поземлен фонд
с площ от 10.844 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№15132 от 26.09.1991 г. на наследниците на Георги Тончев
Велинов.

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 – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-75/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 475
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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. Стенско,
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:
Имот № 000096 с площ от 0.961 дка, начин на трайно ползване-пасище,
мера, VІІ категория в местност “Старите лозя”, землището на с.Стенско, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000037 – Общински поземлен фонд
с площ от 26.126 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№48128 от 15.11.1991 г. на наследниците на Димитър Андонов
Гълъбински.

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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-76/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 476
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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.Горна Гращица,
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:
Имот №051003 с площ от 2.250 дка, начин на трайно ползване – нива, VІІІ
категория в местност “Извево”, землището на с.Горна Гращица, общ.
Кюстендил, представляващ целия имот №051003 – Общински поземлен фонд
с площ от 2.250 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка
с вх.№10087 от 17.09.1991 г. на наследниците на Харалампи Стоянов Станчев.

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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-77/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 477
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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.Берсин, 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:
Имот №014074 с площ от 3.864 дка, начин на трайно ползване - нива, ІІІ
категория в местност “Бибишково”, землището на с.Берсин, общ. Кюстендил,
представляващ имот №014074 – Общински поземлен фонд с площ от 3.864
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№02172 от
24.10.1991 г. на наследниците на Иван Николов Тренев.
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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-78/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 478
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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.Горна Гращица,
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:
Имот №049015 с площ от 5.300 дка, начин на трайно ползване – пасище,
мера, VІІІ категория в местност “Брекян”, землището на с.Горна Гращица,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №049005 – Общински поземлен
фонд с площ от 5.932 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
преписка с вх.№10С12 от 28.08.2007 г. на наследниците на Иван Георгиев
Томанов.
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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-79/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
20-то заседание на 19 април 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 479
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 19.04.2017 г.
Протокол №20
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. Таваличево,
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:
Имот № 000062 с площ от 2.063 дка, начин на трайно ползванезеленчукова култура, V категория в местност “Гаско”, землището на
с.Таваличево, общ. Кюстендил, представляващ имот №000062 – Общински
поземлен фонд с площ от 2.063 дка да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№49052 от 21.11.1995 г. на наследниците на Георги
Димитров Пеев.

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
19.04.2017 г., Протокол № 20/19.04.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-80/06.04.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 26. 04. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 26. 04. 2017 г.

