Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 289
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ , във връзка с чл. 76,
ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване
на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кюстендил (Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на
ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил;
изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с
Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил;
изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С
Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014
г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС –
Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение №
1050/30.04.2015 г. на ОбС – Кюстендил), както следва:
§1. В чл. 2, т. 3 думите: „домове за социални грижи” се заменят с
думите: „специализирани институции за предоставяне на социални
услуги”.
§2. Чл. 11 се променя по следния начин:
„чл.11. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването
и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци,
както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места на територията на Община Кюстендил.
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено
ползване.”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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§3. Чл. 12 се променя по следния начин:
„чл.12. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които
Община Кюстендил е организирала събиране и извозване на битови
отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или
за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.
62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район, както и
честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на
Община Кюстендил и се обявяват публично до 31 октомври на
предходната година.”.
§4. В чл. 13.(2) след думите: „несвързани с пряката им дейност” се
премахва запетаята и се добавят думите: „ и за”.
§5. В чл. 14.(1) се правят следните промени:
1. В т. 2 след думата: „събиране” се добавят думите: „включително
разделно” и думите „за обезвреждането им” се променят на „за
третирането им”.
2. Точка 3 се променя по следният начин:
„3.
проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.”
§6. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал.1 след думите „в размер и” се добавя думата „
пропорционално”.
2. В ал.2 след думите „със Заповед на Кмета на Община
Кюстендил” се добавят думите „в срок до 31 декември на предходната
година.”.
§7. В чл. 17 след думите „в размер и” се добавя думата
„пропорционално”.
§8. В чл. 18.(2) думите „в деловодството на общината” се заменят с
думите „в отдел „Местни приходи” при Община Кюстендил”.
§9. В чл. 19 се правят следните допълнения:
(1) след думите: „в размерите и”
„пропорционално”.
(2) след думите: „в размери и”
„пропорционално”.
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добавя

думата:

се

добавя

думата:

§10. В чл. 22 се създават нови алинеи 4 и 5, както следва:
„(4) За придобитите през годината имоти на физически лица,
декларацията по чл. 22, ал. 2 се подава в двумесечен срок от датата на
придобиване.”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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„(5) Не се извършва освобождаване от такса за сметосъбиране и
сметоизвозване по чл. 22 за имот, който е основно жилище на данъчно
задължените физически лица.”.
§11. Алинея 1 на чл. 22а. се променя по следния начин:
„Чл.22а. (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване
за жилищни и нежилищни имоти на юридически лица, когато данъчно
задълженото лице подаде декларация в срок до 31 декември на
предходната година, че имота няма да се ползва. Образеца на
декларацията се утвърждава със Заповед на Кмета на община
Кюстендил.”.
§12. В чл. 23. се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 става алинея 6
2. Добавят нови алинеи 4 и 5, както следва:
„(4) При констатирано ползване на недвижимият имот таксата се
определя на основата на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл.16 и чл. 17 и се дължи
независимо от глобата по ал.3.
(5) Ползване на недвижимият имот се констатира при консумирани
през годината електроенергия над 100 киловата и/или вода над 3 куб. м.
като проверката може да се базира и на официална информация за
ползвани услуги в недвижимият имот през текущата година на фирмите
„ЧЕЗ България ” ЕАД и „Кюстендилска вода” ЕООД. ”
§13. Текстът на чл. 24 става алинея 1. и се създава нова алинея 2 със
следното съдържание:
„(2) Не се събира такса за битови отпадъци в случаите на чл. 71, т. 1,
т. 2 и т. 3 и чл. 71а, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, при
условията на ал. 2 на същия член”.
§14. В чл.25 се правят следните изменения:
1. В алинея1 думите „от 01 март” се заличават, а думите „до 30
октомври” се заменят с думите „до 31 октомври”.
2. В алинея 2„от 01 март” се заличават.
§15. В чл. 55 се правят следните промени:
1. В алинея 1 думите „в размер на 10 лв.” се променят на „в размер
на 0,01 лв.”
2. В алинея 2, т. 6 думите „ловни кучета” се заменят с думите
„кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект”.
§16. В приложение № 10 към чл.60, ал.3 се правят следните
промени:
1. В т. 4.1 – зимен сезон – на час цената се променя на 45.00 лева.
2. В т. 4.2 – летен сезон – на час цената се променя на 35.00 лева.
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§17. В приложение № 12 към чл.60, ал. 5 се правят следните
промени:
1. Наименованието на т. 18.1. се променя по следния начин:
„Издаване на разрешително за таксиметров превоз и холограмни
светлоотразителни стикери“ като цената на услугата става 40 лв.
2. т. 31 се изменя и допълва по следния начин:
„т. 31.1 тениски – детски – цена 5.00 лв.
т. 31.2 тениски – големи – цена 8.00 лв.
т. 31.3 аксесоари – цена 4.00 лв.
т. 31.4 сувенири – едри – цена 5.00 лв.
т. 31.5 сувенири – дребни – цена 3.00 лв.
т. 31.6 сувенири- малки – цена 1.50 лв.
т. 31.7 албуми – цена 8.00 лв.
т.31.8 брошури – цена 2.00 лв.
т. 31.9 тефтери – цена 4.00 лв.
т. 31.10 видеофилми – цена 5.00 лв.”.
3. Създават се нови точки, както следва:
„т. 32.1. Удостоверение за платени данъчни задължения – цена
5 лв.”.
т.32.1.1. За лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто
– цена 2 лв.”.
4.В цени на услуги, предоставяни от отдел „Култура и духовно
развитие” в графа забележка се правят следните промени:
а) в т. 5 наименованието „Обединен детски комплекс
гр.Кюстендил“ се променя на „Център за подкрепа на личностното
развитие – Обединен детски комплекс град Кюстендил”.
б) т. 6 се заличава.
5. В цени на услуги, предоставяни от Общински драматичен
театър в графа забележка думите „ОДК” да се четат „Център за подкрепа
на личностното развитие – Обединен детски комплекс град Кюстендил”.
6. В цени на услуги, предоставяни от ОП „Управление на
общински имоти” в графа забележка думите: „ОДК” да се четат „Център
за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс град
Кюстендил”.
7. В цени на услуги, предоставяни от ОП „Управление на
общински имоти”, се добавя нова т. 26 „Вход за обществени тоалетни” –
цена 0.30 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§18. Настоящата наредба влиза в сила в седем дневен срок от
нейното приемане, с изключение на §15, т.1 и §17, т.1., които влизат в
сила от 01.01.2017 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
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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 Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил, влиза в сила в 7 – дневен срок от приемането й, с изключение на §15,н.1 и §17,
т.1, които влизат в сила на 01.01.2017 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00224/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 290
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 61ф от ЗМДТ,
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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на Община
Кюстендил (Приета с Решение № 764/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил ; изм. с
Решение № 173/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил);(изм. и доп. с Решение№
533/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 37/29.12.2015 г. на ОбС –
Кюстендил), както следва:
§1. В чл. 2 се създава нова т. 8: „ Данък за таксиметров превоз на
пътници ”.
В чл. 2 се създава нова т. 9: „ Други местни данъци, определени със
закон ”
§2. В чл. 7, ал. 1 се променя по следния начин: „С данък върху
недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на
населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти
извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и
след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
реда на специален закон”.
§3. В чл. 8, ал. 1 след думите: „ с данък недвижими имоти” се
добавят думите: „ на територията на Община Кюстендил”
§4. В чл. 11 ал. 1 изразът „ от 1 март до 30 юни и до 30 октомври “ се
заменя с израза „ до 30 юни и до 31 октомври “.
В чл. 11 ал. 2 изразът „ от 1 март “ се заличава.
Създава се нова ал. 3 на чл. 11: „ При прехвърляне на недвижим
имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот
дължимият до прехвърлянето / учредяването данък, включително за
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месеца на прехвърлянето / учредяването, се заплаща от прехвърлителя /
учредителя преди прехвърлянето / учредяването ”.
Създава се нова ал. 4 на чл. 11: „ За недвижимите имоти,
придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал.
1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по
ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването
на имота ”.
§5. В чл. 14 думите: „ общината, на територията, на която са
намира имота ” се заменят с думите: „ Община Кюстендил ”
§6. В чл. 17, ал. 3 придобива следното съдържание: „ Данъчната
оценка на имотите по чл.8, ал.2 от настоящата наредба, върху които са
построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.”
§7. В чл. 18, ал. 1 след думите: „ за която се дължи ” се добавят
думите: „ и се съобщава на данъчно задължените лица до 1 март на
същата година ”.
В чл. 18, ал. 3 след думите: „ алинея 2, изречение първо ” се
добавят думите: „ от настоящата наредба ”
§8. В чл. 21 след думите: „ по чл. 19 ” се добавят думите: „ от
настоящата наредба”.
§9. В чл. 26 след думите: „ чл. 33 ” и преди думите: „ от Закона за
местните данъци и такси ” се добавят думите: „ и чл. 34 ”
§10 Текстът на чл. 29 става ал.1 и се променя по следния начин: „
Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в
чл.38 от Закона за местните данъци и такси .”
Създава се нова ал. 2 на чл. 29 със следното съдържание: „ В случай,
че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в
наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това
имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто,
ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е
придобито до 3 години преди смъртта му ”.
§11. Текстът на чл. 34, ал. 2 придобива следния вид:
(2) Имуществото се оценява, както следва:
т.1 Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях по уговорената цена или по определена от държавен или общински
орган цена, а в случай, че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по
последната, съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси. ”
т. 2 Другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2,3,4 и 5 от
Закона за местните данъци и такси.”
В чл. 34, ал. 3 преди думите: „ ал. 2, т. 1 ” се поставят думите „ чл.
34, ”, а след думите: ал. 2, т. 1 „ се поставят думите: „ от настоящата
наредба ”.
§12. Чл. 37, ал. 2 придобива следното съдържание: „ Данъкът се
заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни
права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в
случаите по чл. 32, ал. 3 от настоящата наредба данъка се заплаща към
момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост,
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който подлежи на вписване. В останалите случаи при безвъзмездно
придобиване на имущество - в двумесечен срок от получаване на
имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за
местните данъци и такси.”
§13. Чл. 40 се изменя така:
„ (1) Размерът на данъка, начинът на
определянето му и подаването на данъчни декларации се определя по
правилата на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси ”
§14. Текстът на чл. 41, ал. 1 придобива следния вид: „За леките
автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на
производство, както следва:
1. до 37 kW включително - 0,38 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,44 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,60 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - 1,21 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - 1,35 лв. за 1 kW.”
Създава се нова ал.8 на чл. 41 със следното съдържание: „ Данъкът
за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя
на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за
регистрация на влекача, както следва: ”
Текстът на чл. 41, ал. 8 става ал. 9
Текстът на чл. 41, ал. 9 става ал. 10
Текстът на чл. 41, ал. 10 става ал. 11
Текстът на чл. 41, ал. 11 става ал. 12 и думата: „Ъ 7е ” се заменя с
думата: „ L7е ”
Текстът на чл. 41, ал. 12 става ал. 13
§15. В чл. 42 се създават нови точки със следното съдържание:
т.4 за ветроходни и моторни яхти - в размер 20,00 лв. за всеки
започнат бруто тон;
т.5 за скутери - в размер 2,70 лв. за киловат;
т.6 за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат;
т.7 за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,50 лв. за
тон максимална товароподемност
§16. В чл. 43, т. 1 думите: „ максимално летателно тегло ” се
променят с думите: „ максимално излетно тегло ”
§17. В чл. 44 думите: „ и чл. 59, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, при условията на
чл. 59, ал. 5 ” се отменят.
§18. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1 след думите: „ по чл. 41, ал. 1 ” и преди думите: „ данък за
съответната година ” се добавят думите: „ от настоящата наредба ”.
Чл. 45, ал. 2 се изменя по следния начин: „ За превозните средства с
мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на
екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто
намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто
намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните
данъци и такси данък ”.
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Създава нова ал. 3 със следното съдържание: „ За автобусите,
товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4",
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро
5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал.
5, 6, 7 и 13 от Закона за местните данъци и такси данък.”
Текстът на чл. 45, ал. 3 става чл. 45, ал. 4 и се правят следните
изменения след думите: „ по реда на чл. 41, ал. 5 ” се добавят думите: „ от
наредбата ”
§19. В чл. 46 ал. 1, изреч. 1 думите: „ от 1 март “ се заличават, а
думите: „ 30 октомври “ се заменят с думите: „ 31 октомври “
В чл. 46 ал. 1, изреч. 2 думите: „ от 1 март “ се заличават
§20. В чл. 47 думите: „ по чл. 54, ал. 2 от Закона за местните данъци
и такси ” се заменят с думите: „ по чл. 54, ал.5 от Закона за местните
данъци и такси ”
§21. Чл. 51 се променя по следния начин: „ Патентният данък се
дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно, съгласно
приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните
данъци и такси.”
§22. В чл. 52, ал. 2 се изменя така: „Независимо от 61л, ал.4 от Закона
за местните данъци и такси данъчното облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1
от Закона за местните данъци и такси се ползва за цялата данъчна
година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на
валидност на решението.”
§23. В чл. 53, ал. 2 думите: „ заплатят ” се заменят с думите: „ са
заплатили ”.
В чл. 53, ал. 3 придобива следното съдържание: „ Лицата подават
декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен
търговец декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в
7-дневен срок от датата на прехвърлянето. ”
§24. В чл. 54, ал. 1 след думите: „ по чл. 53 ” се добавят думите: „от
настоящата наредба ”
§25. В чл. 55, ал. 2 след думите: „по чл. 53” се добавят думите: „от
настоящата наредба”
В чл. 55, ал. 3, изреч. 2 с текст: „ В случаите по чл. 54, ал. 2 данъкът
се внася в приход на общината по постоянен адрес на пълномощника,
съответно в Столична община ” се отменя.
§26. В чл. 56 след думите: „ приложение 2 ” се добавят думите: „ от
настоящата наредба.”
§27. В чл. 57, ал. 1 думите: „ в средствата за подслон и местата за
настаняване ” се отменят.
В чл. 57, ал. 2 след думите: „предлагащи нощувки” се добавят
думите: „ на територията на Община Кюстендил”
В чл. 57, ал. 3 думите: „ средствата за подслон и ” се отменят.
§28. В глава втора се създава нов раздел, както следва: Раздел VІІ "
Данък върху таксиметров превоз на пътници ”
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Член 59 (1). Данъчно задължените лица, посочени в този раздел,
се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за
извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на
пътници.
(2). Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите,
притежаващи
удостоверение
за
регистрация,
издадено
от
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници, издадено от Кмета на Община Кюстендил по Закона за
автомобилните превози.
Член 60 (1). Годишният размер на данъка върху таксиметров
превоз на пътници е в размер на 300 лв .
(2). Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се
дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за
който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
(3). Когато общинският съвет не е определил размера на данъка
върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, данъкът се
събира на базата на действащия размер за предходната година.
Член 61 (1). Преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените
лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в
общината, за територията на която е издадено разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2). В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка.
(3). Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за
всички промени в обстоятелствата, които имат значение за
определянето на данъка, в 7 - дневен срок от настъпването на
съответното обстоятелство.
(4). При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец
данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в
7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския
регистър в съответната община.
Член 62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници
постъпва в приход на Община Кюстендил.
Член 63 (1). Когато разрешението за извършване на таксиметров
превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият
данък за текущата година се определя по формулата на чл. 61ч, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси .
(2). Когато действието на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на
годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо
внесената част по формулата, определена в чл. 61ч, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси.
Член 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на
издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози.
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Член 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61ч, ал. 2 от
Закона за местните данъци и такси се извършва по писмено искане на
данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§29. Настоящата наредба влиза в сила в седем дневен срок от
нейното приемане, с изключение на параграф 28, който влиза в сила от
01.01.2017 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, 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 Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на Община Кюстендил, влиза в сила в 7 – дневен
срок от приемането й, с изключение на §28, който влиза в сила на 01.01.2017 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00225/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 291
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Одобряване на проект на Общ устройствен план на Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка чл. 127 ал. 6 от Закона за устройство на територията,
във връзка с Решение № І-1/20.09.2016 г., Протокол № 21 на Специализиран
/разширен/ общински съвет по устройство на територията, 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:
Одобрява приложения окончателен проект на Общ устройствен
план на Община Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник", ако не е върнато за
ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено
- след приключване на съдебното производство. Одобреният общ устройствен план да се
публикува в интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00229/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 292
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5,
ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване е канализация и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Възлага на инж. Росица Плачкова - Зам.-кмет “Инвестиционна
политика“ развитие“ на Община Кюстендил да представлява Община
Кюстендил на извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, свикано за 20.10.2016 година
от 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил, като гласува по въпросите, включени в дневния ред на
събранието, както следва:
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка първа
от дневния ред: Да се пристъпи към регистрация, чрез попълване на
списък по образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват
трите им имена, длъжността им, както и броят на упражняваните от тях
гласове;
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка втора
от дневния ред: На основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от
Закона за водите, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
решение за промяна на границите на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, чрез
присъединяване на община Дупница и преминаването й към Асоциация
по ВиК – Кюстендил.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК
услуги на потребителите на община Дупница от ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, същите да продължат да се
извършват от действащия ВиКО - „ВиК – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00234/26.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 293
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Определяне на представител на Общински съвет – Кюстендил,
като член в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в
област Кюстендил и за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от
Закона за защита при бедствия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64а, ал. 2, от Закон
за защита при бедствия, 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:
ОПРЕДЕЛЯ за представител на Общински съвет – Кюстендил, като
член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област
Кюстендил и за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от
Закона за защита при бедствия, общинският съветник - Любомир
Иванов Васев.
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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 93-001721/21.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 294
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Актуализиране на членовете на Общински съвет по наркотични
вещества гр. Кюстендил.
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. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотични вещества 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 взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Освобождава като членове на Общинския съвет по наркотични
вещества гр. Кюстендил г-жа Валентина Смоличка, д-р Лилия
Чингарска, г-жа Мая Лехчанска и д-р Юлия Сергиева, избрани с
решение № 397 от 2009 г., които вече не са представители на институции,
съгласно чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по наркотични вещества и определя нов член на
Общински съвет по наркотични вещества гр. Кюстендил - Борислав
Димитров Сотиров, държавен инспектор в отдел „Борба с
наркотрафика” към Митница Югозападна – 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00218/16.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 295
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Приемане на решение за откриване на процедура за
приватизация на „ДДД – Кюстендил” ЕООД, гр. Кюстендил и за предприемане
подготвителни действия за приватизацията по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5, във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.4,
чл.5, ал.4, чл. 7 и чл. 8 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката на приватизация или следприватизационния
контрол, 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 приватизация на „ДДД-КЮСТЕНДИЛ“
ЕООД, ЕИК 109055472, със седалище и адрес на управление
обл.Кюстендил, общ.Кюстендил, гр.Кюстендил 2500, ул.“Кокиче“ № 6,
чрез продажба на дяловете – собственост на Община Кюстендил,
представляващи 100 % от капитала на дружеството, по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.
II.
ДА БЪДЕ проведена процедура за възлагане изготвянето на анализ
на
правното
състояние,
информационен
меморандум
и
приватизационна оценка на посоченото в т.I търговско дружество по
реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
III.
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кюстендил провеждането на
процедурата за възлагане извършването на посочените в т. II от
решението подготвителни действия по реда на Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
IV.
ЗАБРАНЯВА извършването на разпоредителни сделки с
дълготрайни активи на „ДДД-КЮСТЕНДИЛ“ ЕООД, ЕИК 109055472, със
седалище и адрес на управление обл.Кюстендил, общ.Кюстендил,
гр.Кюстендил 2 500, ул.“Кокиче“ № 6, сключване на договори за
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични
задължения, освен с разрешение на Общински съвет-Кюстендил.
След влизане на решението в сила, същото подлежи на
обнародване в "Държавен вестник" и публикуване най-малко в два
централни ежедневника.
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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00232/21.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 296
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Поправка на фактическа грешка в Решение № 269 прието на
заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г., във връзка с
издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово плащане по проект
с Договор BG05M9OP001-2.004-0024-С01 „Услуги за ранно детско развитие в
община Кюстендил”, одобрен по схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно
детско развитие“ за финансиране по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с т. 3.9 Административен
договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма ”РЧР” 2014-2020, процедура
чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004
- проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, 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:
В Решение на Общински съвет – Кюстендил № 269 от 31.08.2016 г.
думите „по Административен договор Д-00-506/26.07.2016г.“ да се
променят на „по Административен договор № BG05M9OP001-2.004-0024С01“. След поправката решението да се чете, както следва:
Упълномощава Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер
на 117 713,40 / сто и седемнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лева и
четиридесет стотинки/ лв. с поемател Министерство на труда и
социалната политика, Договарящ орган по Административен договор №
BG05M9OP001-2.004-0024-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община
Кюстендил” за безвъзмездна финансова помощ и входящ № Д-00506/26.07.2016 г. по описа на Община Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00230/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 297
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
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 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, 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:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Владислав Валентинов Йорданов на 27 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Анета Йорданова Миладинова на 29 години в размер на 900
/деветстотин/ лв.
3. Илиян Василев Станимиров на 25 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
4. Райка Владимирова Иванова на 57 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
5. Мая Бориславова Манова на 38 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
6. Леонид Алексеевич Мощук на 73 години в размер на 200 /двеста/
лв.
7. Радинка Сашева Методиева на 44 години в размер на 200 /двеста/
лв.
8. Таска Иванова Атанасова на 57 години в размер на 200 /двеста/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2016 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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 93-00138/19.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 298
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Предоставяне на финансова помощ на храм „Св. Успение
Богородично” Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.
5 000 /пет хиляди/ лв. за изграждането на дървено преместваемо
съоръжение, служещо като храмов магазин.
Средствата да бъдат изплатени от § 55-03 “Капиталови трансфери за
организации с нестопанска цел”.

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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-226/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 299
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл.
3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/,
приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр. Кюстендил, относно
жилището, находящо се в гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 261, ет. 1, ап.
10.
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. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 45, ал.
1, т. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протокол №
3/09.09.2016 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 261, ет. 1, ап. 10 и
го включва в списъка „Резервни жилища”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-219/19.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 300
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно:
Одобрение на партньорско споразумение между Община
Кюстендил и Министерство на вътрешните работи за проектно предложение по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура BG16RFOP001-1.030 –
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020-Кюстендил“, по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в
административни и жилищни сгради”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3,
във връзка чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25,
във връзка с чл. 131 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 Министерство на вътрешните работи, за изпълнение на проект
„Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на
МВР“, 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 „Енергийна ефективност в административни и жилищни
сгради”.
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 – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-227/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 301
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Съществуване на паралелка в Професионална гимназия по селско
стопанство „Св. Климент Охридски” /ПГСС/ за учебната 2016/2017 година под
допустимия минимален брой ученици.
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, във връзка с чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 3 от Наредба № 7
за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, 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 за съществуването на паралелка в ПГСС „Св.
Климент Охридски” с 13 ученици в ХІ клас през учебната 2016/2017
година с допълнителни средства, както следва:
За финансовата 2016 година:
Средства
№
Единен
на 20%
Недостиг
по
Училище
разходен Месеци
от
ученици
ред
стандарт
размера
на ЕРС
1.
Професионална
5
2253
3,5
657
гимназия по селско
стопанство „Св. Климент
Охридски”
За финансовата 2017 година:
№
по
ред

Училище

1.

Недостиг
ученици

Професионална
гимназия по селско
стопанство „Св. Климент
Охридски”

5

Всичко за 2016/2017 учебна година:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Единен
разходен Месеци
стандарт
2253

8,5

Средства
на 20%
от
размера
на ЕРС
1596
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№
по
ред

Училище

1.

Недостиг
ученици

Професионална
гимназия по селско
стопанство „Св. Климент
Охридски”

5

Единен
разходен Месеци
стандарт
2253

12

Средства
на 20%
от
размера
на ЕРС
2253

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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-228/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 302
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Съществуване на паралелки в общински общообразователни
училища за учебната 2016/2017 година под допустимия минимален брой ученици.
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. 11, ал. 2, във връзка с чл. 11,ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 3 от
Наредба № 7 за определяне броя на учениците и децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 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 за съществуването на паралелки с брой ученици
под необходимия минимум през учебната 2016/2017 година без
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти в следните училища:
№

Училище

1.

Основно училище
„Даскал
Димитри”
Основно училище
„Христо Ботев”

2.

ІІ клас
брой
ученици

ІІІ клас ІV клас
брой
брой
ученици ученици

-

-

13

VІ клас
брой
учениц
и
16

14

14

-

-

VІІІ клас
брой
ученици
17

-

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 – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-233/21.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 303
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим
имот – частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на Закона за
общинската 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, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на
недвижимия имот – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 72045.400.11 с площ 16 440.00
/шестнадесет
хиляди
четиристотин
и
четиридесет/
кв.метра,
с.Таваличево. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: За стопански двор. Стар идентификатор:
няма. Номер по предходен план: 000044, квартал: 1, парцел: ХІ, ведно със
сградите изградени в имота:
1. Сграда с идентификатор 72045.400.11.1 със застроена площ 63.00
кв. метра; брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда
2. Сграда с идентификатор 72045.400.11.2 със застроена площ 25.00
кв. метра; брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда.
3. Сграда с идентификатор 72045.400.11.3 със застроена площ 287.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
4. Сграда с идентификатор 72045.400.11.4 със застроена площ 83.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
5. Сграда с идентификатор 72045.400.11.5 със застроена площ 227.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
6. Сграда с идентификатор 72045.400.11.6 със застроена площ 229.00
кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
7. Сграда с идентификатор 72045.400.11.7 със застроена площ 255.00
кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
8. Сграда с идентификатор 72045.400.11.8 със застроена площ 509.00
кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда,
с начална тръжна цена от 176 000,00 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4140/21.12.2015 год.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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2.
Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимия имот 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.

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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-235/26.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
13-то заседание на 29 септември 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 304
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарни оценки на недвижими
имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба по реда на Закона
за общинската собственост.
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 , чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 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 пазарните оценки и начални тръжни цени на
недвижимите имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000138 по КВС на с.
Радловци, м. "Долбин", с площ от 65 108.00 /шестдесет и пет хиляди сто и
осем/ квадратни метра, начин на трайно ползване: др. складов терен,
ведно със сградите попадащи в имота:
1. Сграда със застроена площ 456.00 (четиристотин петдесет и шест)
кв. метра; брой етажи - един; масивна конструкция; година на
построяване -1980 год.; предназначение: Складова база, склад.
2. Сграда със застроена площ 456.00 (четиристотин петдесет и шест)
кв. метра; брой етажи - един; масивна конструкция; година на
построяване -1980 год.; предназначение: Складова база, склад.
3. Сграда със застроена площ 456.00 (четиристотин петдесет и шест)
кв. метра; брой етажи - един; масивна конструкция; година на
построяване -1980 год.; предназначение: Складова база, склад.
4. Сграда със застроена площ 21.00 (двадесет и един) кв. метра; брой
етажи - един; конструкция - масивна; година на построяване -1980 год.;
предназначение: Складова база, склад.
5. Сграда със застроена площ 100.00 (сто) кв. метра; брой етажи един; масивна конструкция; година на построяване -1980 год.;
предназначение: Друг вид производствена складова, инфраструктурна
сграда,
с данъчна оценка 125 681,10 лева и пазарна оценка - 174 500,00 лева,
без ДДС, с начална тръжна цена от 174 500,00 лева, без ДДС
Имотът е актуван с АЧОС № 4532/20.09.2016 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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1.2. ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000129 по КВС на с. Лозно,
м. "Долбин", с площ от 108 238.00 /сто и осем хиляди двеста тридесет и
осем / кв.метра, начин на трайно ползване: др. складов терен. ведно със
сградите иградени в имота:
1. Сграда със застроена площ 456.00 (четиристотин петдесет и шест)
кв. метра; брой етажи - един; масивна конструкция; година на
построяване -1980 год.; предназначение: Складова база, склад.
2. Сграда със застроена площ 456.00 (четиристотин петдесет и шест)
кв. метра; брой етажи - един; масивна конструкция; година на
построяване -1980 год.; предназначение: Складова база, склад.
3. Сграда със застроена площ 456.00 (четиристотин петдесет и шест)
кв. метра; брой етажи - един; масивна конструкция; година на
построяване -1980 год.; предназначение: Складова база, склад.
4. Сграда със застроена площ 51.00 (петдесет и един) кв. метра; брой
етажи - един; конструкция - масивна; година на построяване -1980 год.;
предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация
с данъчна оценка – 223 444,40 лева, пазарна оценка - 264 500,00 лева
без ДДС, с начална тръжна цена от 264 500,00 лева без ДДС
Имотът е актуван с АЧОС № 4533/20.09.2016 г.
2. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., с описаните в т.1
имоти;
3. 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.
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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-236/26.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 305
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на разпределителен газопровод от
съществуващ газопровод до „Цех за производство на директни плодови сокове” и
„Цех за сушене на плодове и зеленчуци”, с. Граница, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение № II-5 от
Протокол № 22/28.09.2016г. на ОбЕСУТ и при мотиви, подробно изложени в
докладната записка 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:
Одобрява окончателният проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на разпределителен газопровод от
съществуващ газопровод до „Цех за производство на директни плодови
сокове” и „Цех за сушене на плодове и зеленчуци”, с. Граница, община
Кюстендил, преминаващо през ПИ 0.501 - републикански път (III-6222),
ПИ 0.460- канал, ПИ 0.521- полски път и ПИ 0.576- полски път в
землището на с. Граница, общ. Кюстендил, по Картата на възстановената
собственост (КВС).
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник", ако не е върнато за
ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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- след приключване на съдебното производство. Одобреният общ устройствен план да се
публикува в интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-237/28.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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№ 306
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.09.2016 г.
Протокол № 13
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ 102.261 местност „Влахов дол” в землището на
с. Горна Брестница, с ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил от Плана на
новообразуваните имоти (ПНИ).
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 /ПУП-ПЗ/, предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от „Параграф 4” в „За вилна
зона” и съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, със следните устройствени показатели и
характеристики, отговарящи на устройствена зона „Вилна зона”:





максимална височина на вилната сграда – до 7,0 м.
плътност на застрояване – до 40%
минимална озеленена площ – от 50%, като половината от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване /Кинт/ – до 0,8

в обхвата на ПИ 102.261, местност „Влахов дол” в землището на с.
Горна Брестница, с ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил от Плана на
новообразуваните имоти 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 – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.
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На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това мястн 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 29.09.2016 г., Протокол № 13/29.09.2016 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-231/20.09.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 10. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 06. 10. 2016 г.

