Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 903
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Предлагане на Румен Иванов Архипов за удостояване със званието почетен
гражданин на град Кюстендил /посмъртно/.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00253/19.10.2018 г., с която докладва, че Румен Иванов Архипов е роден на 11.03.1964 г. в
гр. Кюстендил. Учил е в ОУ „Даскал Димитри“ и в Техникум по електротехника.
Трудовият му стаж преминава последователно в Оптико-механичен завод и мини
Бобов дол. Последните 15 години работи като шофьор в транспортна фирма,
извършваща превоз на ученици от училища в град Кюстендил до селата на
територията на общината.
Румен Архипов е един от любимите шофьори на учениците. Търпелив,
спокоен и безкрайно отдаден на работата си.
По данни от доклад до Кмета на Община Кюстендил от Екатерина Паскалева –
Директор на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ и Евелина Димитрова – Директор на НУ „Св.
Климент Охридски“, гр.Кюстендил на 15.10.2018 г. Румен Архипов превозва ученици
от ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ и НУ „Св. Климент Охридски“ към село Слокощица. По
време на пътуването получава масиран инфаркт и изпада в безсъзнание. В
последните секунди от живота си той проявява истинско геройство, като
опитвайки се да овладее автобуса, натиска с двата си крака спирачката, дърпа
ръчната такава, изключва двигателя и успява да спре превозното средство в
оградата на къща в село Слокощица. Пренебрегвайки собственото си състояние и
болката, която вероятно е изпитвал в момента, той спасява живота на децата,возещи
се в автобуса.
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
Иванов Архипов /посмъртно/.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-253/19.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 904
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Приемане на Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на децата: Стивън Емилов Димчов и
Данаила Емилова Димчова.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00254/22.10.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило Заявление с
Вх. №94-00-3647/15.10.2018 г. от Евка Райнова Любенова с ЕГН 831208хххх, живуща в
гр. Кюстендил, ул. ”Ропотамо” №31 с искане за отпускане на персонална пенсия.
Към Заявлението са приложени следните документи:
1.Разпореждане №0645062829/20.09.2018 г. на Териториално поделение на
НОИ гр. Кюстендил, с което се отказва отпускането на наследствена пенсия;
2. Разпореждане №0244232839/20.09.2018 г. на Териториално поделение на
НОИ гр. Кюстендил, с което се отказва отпускането на наследствена пенсия;
3. Удостоверение за наследници №062151217 от 03.09.2018 г.
4. Препис - извлечение от акт за смърт №477 от 31.08.2018 г. - копие;
5. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” №3098275/08.10.2018 г. – за изплатени помощи/добавки;
6. Декларация за семейно положение и за годишния доход на член от
семейството:
7. Декларация по чл.7, ал. 4, т. 5 от НПОС;
8 Удостоверение за раждане №0167 от 08.05.2006 г.- копие;
9.Удостоверение за раждане №0123 от 24.04.2002 г. - копие;
10.Лична карта – копие;
Майката - Евка Райнова Любенова е безработна.
Бащата - Емил Димчов Иванов е починал на 31.08.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, във вр. с чл. 7, ал. 4, т. 3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Предлага на Министъра на труда и социалната политика, съгласувано с
Министъра на финансите, да внесе предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от Кодекса за социално
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж на:
1. Стивън Емилов Димчов с ЕГН 064506хххх, живущ в гр. Кюстендил, ул.
”Ропотамо” №31;
2. Данаила Емилова Димчова с ЕГН 024423хххх, живуща в гр. Кюстендил, ул.
”Ропотамо” №31;

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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-254/22.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 905
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Приемане на решение за изменение на длъжностното наименование в
структурата на общинска администрация Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00239/16.10.2018 г., с която докладва, че с Решение №814/28.06.2018г. на Общински съвет
Кюстендил е приета структурата на общинска администрация Кюстендил.
Предлагам промяна в наименованието на длъжността “юрисконсулт” в отдел
„Обществени поръчки”- дирекция „Правни дейности” в “старши юрисконсулт” в
отдел „Обществени поръчки” - дирекция „Правни дейности”.
Длъжността „старши юрисконсулт” е необходима за провеждане на процедури
по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществени поръчки.
Предвид обхвата и обема на дейността, както и изключително големите отговорности
предполагат наличие на професионален опит и стаж, като според Класификатора на
длъжностите в администрацията за длъжността „старши юрисконсулт” се предвижда
минимум 1 година стаж и ранг V младши.
С така предложените промени не се увеличава общата численост на Общинска
администрация.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, чл. 27, ал. 4 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 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:
Приема изменение на длъжностното наименование в структура на
общинска администрация Кюстендил, съгласно предложения проект.
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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-239/16.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 906
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Приемане на План за действие за общинските концесии на Община
Кюстендил за периода 2018 – 2020 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00248/17.10.2018 г., с която докладва, че проект на План за действие за общинските
концесии на Община Кюстендил за периода 2018 – 2020 година, разработен в
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите и със
съдържанието и обхвата, определени от чл.40, ал.2 от Закона за концесиите във връзка
с чл.11, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията.
За този период е планирана процедура за определяне на концесионер с обект
на концесията: застроен поземлен имот с идентификатор 41112.503.754 по КККР на
гр.Кюстендил, с площ 572 кв.м, при съседи и граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори 41112.503.786, 41112.503.747 по ККР на гр.Кюстендил, находящ се в
гр.Кюстендил, ул.“Мориц Леви“, с начин на трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, ведно със сграда с идентификатор 41112.503.754.1, със застроена
площ 166 кв.м, на един етаж, и с предназначение: Сграда за битови услуги – „Дервиш
баня“ – единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от епохата
на Средновековието с категория „местно значение“ – частна общинска собственост на
Община Кюстендил.
Включената в плана процедура е планирана за откриване през 2019 година, с
оглед особеностите, свързани с режима на обекта като недвижима културна ценност с
категория „местно значение“ и прилагане на специалните правила на Закона за
културното наследство, които изискват включване в състава на екипа за
подготвителни действия на експерти от НИНКН и експертни становища от
института преди стартирането на процедурата. Предметът и сложността на
концесията налагат и изготвянето на технически, финансово-икономически и правен
анализ, изработени при взаимна обвързаност между направените в тях изводи и
препоръки, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва
да се задоволят, да се определи подходящата процедура и да се изготви обосновка
относно законосъобразността и целесъобразността на концесията.
Целесъобразно е същите да бъдат възложени на външни изпълнители, с оглед
обстоятелството,че процедурата за определяне на концесионер следва да бъде
подготвена и проведена съобразно Закона за концесиите/ в сила от 01.01.2018г./, с
който се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесии и
изцяло нов подход при дефинирането на предмета на концесиите, съдържанието на
документацията и изготвянето на финансово-икономически анализ за определяне на
параметрите на концесията и прогнозната й стойност съгласно чл.1, ал.2, т.3 от
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи
на концесията.
Съгласно чл.36, т.5 от Закона за концесиите органите, които имат функции по
стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в
областта на концесиите по отношение на общинските концесии, са общинските
съвети.
Политиката на общинските концесии се определя от съответния общински
съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии на
основание чл.40, ал.1 от Закона за концесиите във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
Кметът на общината изпълнява политиката на общински концесии на
територията на съответната община и правомощията на концедент за общинските
концесии, който на основание чл.57, ал.1 във връзка с чл.58 от същия закон осигурява
извършването на подготвителни действия, като общинският съвет одобрява преди
тяхното издаване решенията на кмета на общината за откриване и за прекратяване на
процедурите за определяне на концесионер по силата на разпоредбата на чл.40, ал.2,
т.1 от ЗК.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, т. 5, чл. 40, ал. 1 от Закона за концесиите във
връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 12
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:
I. Приема План за действие за общинските концесии на Община
Кюстендил за периода 2018 – 2020 година по приложения проект.
II. Възлага на кмета на Община Кюстендил извършването на
подготвителните действия за процедура за определяне на концесионер с обект на
концесията: застроен поземлен имот с идентификатор 41112.503.754 по КККР на
гр.Кюстендил, с площ 572 кв.м, при съседи и граници на имота: поземлени имоти
с идентификатори 41112.503.786, 41112.503.747 по ККР на гр.Кюстендил, находящ се
в гр.Кюстендил, ул.“Мориц Леви“, с начин на трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, ведно със сграда с идентификатор 41112.503.754.1, със застроена
площ 166 кв.м, на един етаж, и с предназначение: Сграда за битови услуги –
„Дервиш баня“ – единична архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от епохата на Средновековието с категория „местно значение“ – частна
общинска собственост на Община Кюстендил, чрез изготвянето на технически,
финансово-икономически и правен анализ, обосновка и документация за
процедурата от външни изпълнители, определени по реда ЗОП.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-248/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 907
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община
Кюстендил пред 2019 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00249/17.10.2018 г., с която докладва, че Община Кюстендил е собственик на 4 876,2 ха
горски територии, които стопанисва и управлява самостоятелно от 2011 г. Със
Заповед № РД-00-235/14.06.2012 г. на Директора на Регионална дирекция по горите–
Кюстендил е утвърден Лесоустройствения проект (изм. с чл.13 от Закона за горите в
сила от 07.08.2015 г. на Горскостопански план) на общината.
С Постановление №316/24.11.2011 год. на Министерския съвет е приета Наредба
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти. Съгласно чл.7 от Наредбата ползването на дървесина в горски територии –
общинска собственост се извършва въз основа на годишен план изготвен от
общината. Обемите на ползването на дървесина се определят в съответствие с
утвърдения горскостопански план (ГСП). Годишният план се одобрява от кмета на
общината по решение на общинския съвет.
В тази връзка е разработен Годишен план за ползване на дървесина от
общинските гори през 2019 год. Предвиденото средногодишно ползване на
дървесина, съгласно горскостопанския план е 12 140 м3 лежаща маса, а за ползване
през 2019год. са комплектовани 17 128 м3 лежаща маса, от които 13 535 м3 иглолистна
и 3 593 м3 широколистна дървесина, което е 41% над предвиденото средногодишно
ползване. Причината за превишението на средногодишното ползване е интензивното
съхнене на иглолистните насаждения и култури и приоритетното извеждане на
санитарните и принудителни сечи.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 7, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 42, ал. 3
и ал. 4 от Наредбата за управление на общинските горски територии, 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:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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Приема предложения Годишен план за ползване на дървесина от гори
собственост на Община Кюстендил за 2019 год.

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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-249/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 908
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Поставяне на малка плоча с текст: „В ПАМЕТ НА ЦВЕТИ И МЛАДИЯ
ЖИВОТ С БЕЗКРАЕН УСТРЕМ”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-243/17.10.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил постъпи Молба
№94-00-2816/07.08.2018 г. от Албена и Ивайло Владимирови, жители на с. Ябълково,
общ. Кюстендил за разрешение за поставяне на малка плоча с текст:
„В ПАМЕТ НА ЦВЕТИ И МЛАДИЯ ЖИВОТ С БЕЗКРАЕН УСТРЕМ“
на мястото на пътно транспортно произшествие при което е загинал техният
син Цветелин Ивайлов Владимиров.
Местоположението, на което се иска поставянето е на пешеходен мостнад река
Банщица на ул. „Г.С. Раковски“, гр. Кюстендил в поземлен имот с идентификатор
41112.500.2004 по кадастралната карта и кадастралния регистър, одобрени със Заповед
№ РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. Поземленият имот е
публична общинска собственост, съгласно § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и поставянето на плоча в памет на Цветелин Владимиров е
в правомощията на общинския съвет, койтоприема решения за управление и
разпореждане с общинско имущество.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави малка плоча с текст: „В ПАМЕТ НА ЦВЕТИ И МЛАДИЯ
ЖИВОТ С БЕЗКРАЕН УСТРЕМ“на пешеходен мост над река Банщица на ул. „Г.С.
Раковски“ в поземлен имот с идентификатор 41112.500.2004 по кадастралната
карта и кадастралния регистър, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК.

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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-243/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 909
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Съществуване на паралелка в СУ „Васил Левски“ за учебната 2018/2019
година под допустимия минимален брой ученици.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00237/10.10.2018 г., с която докладва, че намаляването на учениците в Община
Кюстендил доведе до спад на учениците в общинските училища за 2018/2019 учебна
година. Броят на учениците е под допустимия минимум, както следва:
VIII клас – брой
ученици
17

Училище
Спортно училище „Васил
Левски“

Нормативът за броя на учениците в паралелките, съгласно приложение 7 към
чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, е:
Клас

Минимален норматив
за броя на учениците

VIII

18

Максимален
норматив за броя на
учениците
26

Постъпило е искане от директора на СУ „Васил Левски“ за допускане на
съществуването на паралелка през 2018/2019 учебна година с брой ученици под
минималния, определен в Наредба за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование. Мотивите са:
на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование се допуска
изключение в минималния брой на учениците в паралелката в неспециализирани и
специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не
по-малко от 10 и СУ „Васил Левски“ отговаря на това условие;
-

-

учениците от СУ „Васил Левски“ са приети след успешно издържани
изпити за проверка на способностите по Наредба №1 от 30.08.2016 г. за
условията за прием и спортна подготовка на ученици в спортните
училища;
учениците от СУ „Васил Левски“ са активни спортисти, членове на
спортни клубове с високи спортни постижения от участия в състезанията
от Държавния спортен календар;

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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-

желанието на учениците и родителите им да учат в съответното училище;
паралелките са единствени за съответния клас в СУ „Васил Левски“;
СУ „Васил Левски“ е единственото спортно училище в област Кюстендил.

На основание чл. 68, ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование при съществуването на
паралелка с брой ученици под необходимия минимум допълнителни средства извън
определените по единния разходен стандарт се осигуряват по преценка на
финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства
се определя от финансиращия орган. За СУ „Васил Левски“ не са необходими
допълнителни средства. Училището има възможност да обезпечи учебновъзпитателния и тренировъчен процес със средствата от делегирания бюджет.
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. 100 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 68,
ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, във връзка с 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 паралелка с брой ученици под
необходимия минимум през учебната 2018/2019 година без допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес извън определения по единен разходен
стандарт, както следва:
Училище
Спортно училище „Васил
Левски“

VIII 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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-237/10.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 910
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Учредяване на банкова гаранция в полза на „Мост енерджи” АД.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00242/16.10.2018 г., с която докладва, че „Мост енерджи“ АД е изпълнител по договор №
Д-00-236/23.02.2018 г. за „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите
на Община Кюстендил”. Договорът е сключен в резултат на проведена открита
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и същият е със срок на действие 28.02.2019 г.
С извършени промени в Закона за енергетиката (обн. ДВ. бр.38 от 08.05.2018 г.
от 01.07.2018 г.) цена „задължение към обществото“ е публично държавно вземане,
което се внася във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС).
Задължено лице, на основание чл.35а от ЗЕ е крайния клиент, като сумата се събира и
внася чрез търговеца му на електрическа енергия. Задълженията на крайния клиент
за текущия месец трябва да са обезпечени към ФСЕС с депозит или банкова гаранция.
В случая Община Кюстендил е краен клиент по цитирания по-горе договор.
С писмо № 12-00-233/20.09.2018 г. дружеството се е възползвало от извършените
промени в законодателството в областта на енергетиката и е поискало Община
Кюстендил като краен клиент да обезпечи цена „задължение към обществото“,
позовавайки се на разпоредбата на чл.31б, ал.1 от Правила за търговия с електрическа
енергия (ПТЕЕ), обн. ДВ. Бр.72 от 31.08.2018 г., съгласно която Търговците на
електрическа енергия могат да поискат от крайните клиенти обезпечение на
задължението на крайните клиенти за заплащане на цена за задължения към
обществото чрез предоставяне на банкова гаранция и/или паричен депозит.
Сумата за поисканото обезпечение е в размер на 12 556.25 лв. (дванадесет
хиляди петстотин петдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки), която е изчислена
на база средната аритметична месечна стойност от произведението на цена
„задължение към обществото“ и количеството електрическа енергия.
Целесъобразно е обезпечението да бъде под формата на банкова гаранция до
размера на посочената сума и със срок на валидност един месец след изтичане срока
на договора за „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение
и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община
Кюстендил”, предвид уговорения в същия начин на плащане на доставената
електроенергия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 35а от Закона за енергетиката и чл. 31б, ал. 1 от
Правилникща за търговия с електрическа енергия, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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т. 8 и т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
и след отчитането на резултатите от проведеното поименно гласуване:
Присъствали - 30 общински съветници
Гласували – 30
За – 9
Против - 11
Въздържали се – 10
Проекта за решение не получи необходимото мнозивнствоповече от
половината от общия брой на съветниците, а именно 19 гласа „за” от общия брой на
съветниците, който е 37, съгласно разпоредбата на чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема следният проект за решение:
1. Дава съгласие Община Кюстендил да учреди банкова гаранция в полза на
„Мост енерджи“ АД в размер на 12 556.25 лв. (дванадесет хиляди петстотин
петдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) със срок на валидност 28.03.2019 г.
за обезпечаване цена „задължение към обществото“ договор № Д-00-236/23.02.2018
г. за „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и
избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община
Кюстендил”.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да предприеме необходимите
действия за издаване на гаранцията по т.1.

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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-242/16.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 911
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38

2018 г.

Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00244/17.10.2018 г., с която предлага да бъдат извършени вътрешни компенсирани
промени по бюджета на Община Кюстендил за 2018г., които засягат, както текущата
издръжка на делегирана от държавата дейност, така и обекти с източник на
финансиране – целева субсидия за капиталови разходи от 2018 г., както следва:
1.
С докладна записка с вх. № 74-00-39/16.10.18 г. г-жа Красимира Ботева –
Директор на Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания
„Вяра, Надежда, Любов“ – гр. Кюстендил (ДЦДМУФУ) алармира за очертаващ се
сериозен недостиг на средствата по утвърдения стандарт за делегираните от
държавата дейности за Дневния център. Годишната субсидия за ДЦДМУФУ е в
размер на 162 780 лв. за 24 потребители. Тези средства не са достатъчни за
организиране на цялостната дейност по предоставянето на качествена социална
услуга. За това е необходимо да бъде осигурено дофинансиране на издръжката на
Центъра със средства за сметка на собствените приходи на общината в размер на 16
800 лв. Дофинансирането бъде осигурено за сметка на намаление на средствата за
издръжка на дейност 589 „Др. служби и дейности по социалното осигуряване“,
където се очертава икономия по съответни параграфи, описани в проекта за решение.
2.
Във връзка с постъпила докладна записка с вх. №29-00-150/27.09.2018 г. от
директора на Детска градина „Слънце“ гр. Кюстендил поради повреда на стария,
физически остарял и негоден котел в яслена група „Мечо“ в сградата на ул.“11
Август“ №7, е необходимо същият да бъде заменен с нов газов котел, чиято стойност
възлиза на 2 350 лв..
3. В Поименния списък за капиталови разходи за обект „Доставка и монтаж
на кухненско оборудване на ДГ "Слънце", филиал "Здравец" в началото на годината
са предвидени 10 000 лв. След направени проучвания и представена оферта от
директора на Детската градина, доставката и монтажа на кухненското оборудване ще
струва 13 547 лв., за което се налага увеличение на първоначално заложените средства
с допълнителни 3 547лв.
4.
Екипа на парк-хотел „Кюстендил“ многократно алармира, че
изграденият в хотела посетителски асансьор не е достатъчен за ефективно
обслужване на гостите, особено при засилен туристически поток. По тази причина
асансьора често аварира и създава неудобства на гостите. За преодоляване на
проблема е необходимо изграждане на още един асансьор за потребителите, който с
цел да не нарушава покривната конструкция ще пътува до четвъртия етаж. Това
налага в поименния списък с капиталови разходи да бъде включен нов обект
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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„Проектиране и изграждане на външен асансьор в парк-хотел „Кюстендил“, в т.ч.
проектиране, СМР, авторски и строителен надзор“. По предварителна оценка за
изготвяне на проектно-сметна документация за изграждането на конструкцията за
асансьора до 4-ти етаж, за доставката и монтажа на асансьорния апарат, авторския и
строителен надзор ще са необходими около 100 хил.лв. За бюджетната 2018 г. се
предвижда да бъдат заложени част от тези средства, като се очаква цялостното
завършване на строежа да се разплаща през 2019 г.
5.
След извършен анализ на изпълнението на обектите заложени в
поименния списък за капиталови разходи бе установено, че в част от обектите не е
започнало изпълнение до момента, а от някой обекти е реализирана икономия
спрямо първоначално заложените средства, както следва:
5.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Дневен център "Вяра,
Надежда и Любов" и ДГ "Слънце" - проектиране, авторски и строителен надзор – 54 лв
5.2. Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с.Лозно в Център за
временно настаняване - проектиране, строителен и авторски надзор – 1 200 лв.
5.3. Благоустрояване на гробищен парк, проектиране, строителство и авторски
надзор - подпорна стена, ограда, насипи – 12 000 лв.
5.4. Общежитие на ул. "Иларион Ловчански" - "Ремонт и вътрешно
преустройство на общежитие Бор" - технически инвестиционен проект за строеж в
два етапа: - I-етап - основен ремонт покрив;- II - етап - вътрешно преустройство за
обособяване на жилища; проектиране. Изпълнение, строителен надзор, авторски
надзор за I-ви етап на инвестиционният проект" – 55 200 лв.
5.5. Зоологическа градина - етап 1 изпълнение, авторски надзор и строителен
надзор – 30 000 лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2018 г., както следва:
1. Да се осигури дофинансиране в размер на 16 800 лв. за Дневен център за
деца и младежи с умствени и физически увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ –
гр. Кюстендил в дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“, ,
разпределен по параграфи, както следва:
- § 10-11 „Храна“ – 3 226 лв.;
- § 10-16 „Вода, горива и ел. енергия“ – 8 418 лв.;
- §10-20 „Разходи за външни услуги“ – 5 156 лв.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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2. Намалява средствата за издръжка в размер на 16 800 лв. от дейност 589
„Др. служби и дейности по социалното осигуряване“, разпределени по параграфи,
както следва:
- § 10-11 „Храна“ – 3 900 лв.;
- § 10-15 „Разходи за материали“ – 5 300 лв.;
- § 10-16 „Вода, горива и енергия“ – 6 000 лв.;
- § 10-20 „Разходи за външни услуги“ – 1 600 лв.
3. В Поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4) по обекти
с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2018г. се
правят следните изменения и допълнения:
Обект
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
Дневен център "Вяра, Надежда и Любов" и ДГ "Слънце" проектиране, авторски и строителен надзор
Реконструкция и преустройство на общинска сграда в
с.Лозно в Център за временно настаняване - проектиране,
строителен и авторски надзор
Благоустрояване на гробищен парк, проектиране,
строителство и авторски надзор - подпорна стена; ограда;
насипи
Общежитие на ул. "Иларион Ловчански" - "Ремонт и
вътрешно преустройство на общежитие Бор" - технически
инвестиционен проект за строеж в два етапа: - I-етап основен ремонт покрив;- II - етап - вътрешно
преустройство за обособяване на жилища; проектиране.
Изпълнение, строителен надзор, авторски надзор за I-ви
етап на инвестиционният проект"
Зоологическа градина - етап 1 изпълнение, авторски
надзор и строителен надзор
Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ
"Слънце", филиал "Здравец"
Доставка и монтаж на газов котел за ДГ "Слънце",
филиал "Здравец", ул.“11 август“ № 7.
Проектиране и изграждане на външен асансьор в паркхотел „Кюстендил“, в т.ч. проектиране, СМР, авторски и
строителен надзор

Било

Става

144 539

144 485

312 063

310 863

80 000

68 000

55 200

0

30 000

0

10 000

13 547

0

2 350

0

92 557

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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-244/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 912
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 13 към Решение № 694/25.01.2018 г. за приемане на бюджета на
Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00236/10.10.2018 г., с която докладва, че в изпълнение на Споразумение № ФС010483/22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Кюстендил по
предоставяне на услугата „Личен асистент”, през м. Октомври 2018 г. е назначено
едно лице на длъжност „личен асистент”, което ще пътува от местоживеенето до
местоработата и обратно за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде допълнен утвърденият
списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от
действителните разходи съгласно Приложение №13 към Решение 694/25.01.2018 г. за
приемане бюджета на Община Кюстендил, допълнен с Решение №715/28.02.2018 г. и
с Решение № 742/29.03.2018 г. на ОС-Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Допълва утвърденият списък на персонала, имащ право на транспортни
разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно Приложение № 13
към Решение № 694/25.01.2018 г. за приемане бюджета на Община Кюстендил,
допълнен с Решение №715/28.02.2018 г. и с Решение № 742/29.03.2018 г. на ОбС Кюстендил със следното лице:
№ име, презиме фамилия на
пътуващия
1
КАМЕЛИЯ АТАНАСОВА
АСЕНОВА

направление на пътуване
С. ЯБЪЛКОВО - ГР. КЮСТЕНДИЛ – С.
ЯБЪЛКОВО

Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на Община
Кюстендил за 2018 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-236/10.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 913
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на
жители от Община Кюстендил.
Мотиви: Председателят на ПК по здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика към ОбС – Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 93-0086/18.10.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-3498/28.09.2018 г. от Борис Маринов Димитров с адрес:
ул. „Чайка“ № 4А, гр. Кюстендил.
2. Заявление с вх. № 94-00-3271/13.09.2018 г. от Надежда Димитрова Стоичкова с
адрес: ж.к. „Бузлуджа“, бл. 107, вх. А, ет. 7, ап. 20, гр. Кюстендил.
3. Заявление с вх. № 94-00-3520/02.10.2018 г. от Кирил Тодоров Генин с адрес: ж.к.
„Герена“, бл 161, вх. Б, ет. 3, ап. 23, гр. Кюстендил.
4. Заявление с вх. № 94-00-3643/15.10.2018 г. от Атанас КирилковСтаниев –
бездомно лице.
5. Заявление с вх. № 94-00-3636/15.10.2018 г. от Валери Атанасов Стефанов с
адрес: ул. „ИларионЛовчански“ № 19б, гр. Кюстендил
6. Заявление с вх. № 94-00-3731/19.10.2018 г. от Илона Кирилова Таскова с адрес:
кв. „Запад“ бл. 79, ет. 2, ап. 37, гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Надежда Димитрова Стоичкова на 91 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
2. Илона Кирилова Таскова на 43 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
3. Борис Маринов Димитров на 52 години, да се изплатят в размер до 1000
/хиляда/ лв., след предоставянето на финансов документ за извършена оперативна
намеса;
4. Кирил Тодоров Генин на 61 години, да се изплатят в размер до 500
/петстотин/ лв., след предоставянето на финансов документ;
5. Атанас Кирилков Станиев на 21 години в размер на 500 /петстотин/ лв.,
които да се употребяват под надзора на социален работник;
6. Валери Атанасов Стефанов на 54 години, да се изплатят в размер на 500
/петстотин/ лв., след предоставянето на финансов документ;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.

Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/18.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 914
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Предоставяне на НЧ „Зора-Кюстендил 2003” БСТ109572911 сградата на
ул. Търговска № 11, “Границка къща” с прилежащия и двор (бившето заведение “Роял”)
съгласно досегашната практика на Общински съвет Кюстендил.
Мотиви: Общинските съветници от ПП „Зелена партия” – гражданска листа
към ОбС – Кюстендил са внесли за разглеждане ДЗ № 92-00-427/25.09.2018 г., с която
докладват, че след среща с настоятелството на читалището, проведен разговор с тях и
представените им документи са ги помолили за съдействие относно:
Предоставяне на НЧ „Зора-Кюстендил 2003” БСТ109572911 сградата на ул.
Търговска №11, “Границка къща” с прилежащия и двор (бившето заведение “Роял”) публична общинска собственост за ползване за СРОК ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ срещу
заплащане на месечен наем от ЕДИН ЛЕВ ЗА ЦЕЛИЯ ИМОТ И КОНСУМАТИВИТЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ВОДА съгласно досегашната практика на Общински съвет
Кюстендил
Във връзка с чл. 3 от Закона за народните читалища, Наредбата за прилагане на
закона, Закона за Общинската собственост и Наредбата за прилагане на закона
приета от Общински съвет Кюстендил, молят да им бъде предоставена сградата на ул.
Търговска № 11, “Границка къща” с прилежащия и двор (бившето заведение “Роял”)
за ползване за СРОК ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ срещу заплащане на месечен наем от ЕДИН
ЛЕВ ЗА ЦЕЛИЯ ИМОТ И КОНСУМАТИВИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ВОДА съгласно
досегашната практика на Общински съвет Кюстендил.
Практика на ОС - Кюстендил до сега със всички читалища е сградите да бъдат
предоставяни при такива условия. Решения и юридическата обосновка за договорите
за предоставяне на сгради и имущество на останалите читалища в общината - ОС
№111/24.04.2008, №112/24.04.2008, №153/19.06.2008, №529/30.12.2013 и др.
Беше ни предоставена информация че Народно читалище “Зора-Кюстендил
2003” ЕИК109572911 има 160 редовни членове и над 100 доброволци, които вече 15
години безвъзмездно работят за духовното израстване на гражданите от Кюстендил,
областта и страната. Сред тях са известни художници, писатели, поети, инженери, и
високотитуловани дейци на науката с постижения и признание на национално и
световно ниво. Имат сътрудници на всички континенти.
Дейността им е известна от годишните им отчети и може да бъде проверена и
проследена на тяхната ФБ страница на Интернет.
Основно те са заложили на дейности, които не се развиват от другите
читалища в общината.
Желаят да развият в сградата и двора на ул. Търговска № 11 среда за творческа
и научна работа, изложбена зала, репетиционна и да възстановят Клуба на
художествено-творческата интелигенция, какъвто в града ни от 25 години няма.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
Читалището разполага с 8 клуба с различни сфери на интереси, както и 20
изложби и 2 колекции от уникални артефакти свързани с военното минало на града
ни и военно-патриотичното възпитание на подрастващите поколения.
За времето на съществуването си от 15 декември 2003 г. до сега, читалището е
издало и е съиздател на над 60 книги, като голям брой от тях са с научни изследвания
и пътеписи за Кюстендилския край. Отпечатали са много стихосбирки на
кюстендилски поети и писатели.
Разполагат и с голям обем книги за библиотека. Самите те са дарители на
библиотечен фонд на други читалища в общината.
С огромния си обем дейност в тези сфери на науката и обществения и
културен живот, читалището е доказало ползата за обществото от съществуването му.
Предвид развитието на посочените деятелности им е необходима исканата
сграда.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА, чл.12 и чл. 16 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 1 и чл.22,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
и след отчитането на резултатите от проведеното поименно гласуване:
Присъствали - 25 общински съветници
Гласували – 25
За – 5
Против - 11
Въздържали се – 9
Проекта за решение не получи необходимото мнозивнствоповече от
половината от общия брой на съветниците, а именно 19 гласа „за” от общия брой на
съветниците, който е 37, съгласно разпоредбата на чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема следният проект за решение:
1. Дава съгласието си за предоставяне на НЧ „Зора- Кюстендил 2003”
БСТ109572911 сградата на ул. Търговска № 11, “Границка къща” с прилежащия и
двор (бившето заведение “Роял”) за ползване за СРОК ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ
срещу заплащане на месечен наем от ЕДИН ЛЕВ ЗА ЦЕЛИЯ ИМОТ И
КОНСУМАТИВИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ВОДА съгласно досегашната практика
на Общински съвет - Кюстендил.
2. Възлага на кмета на Община Кюстендил да изпълни решението и сключи
договор с читалището.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 92-00-427/25.09.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 915
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Отдаване под наем на част от помещение – частна общинска собственост
за пощенска станция в с. Гюешево.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00247/17.10.2018 г., с която докладва, че с Акт №336/21.06.1999г. е актуван като частна
общинска собственост застроен парцел състоящ се от 1984 кв.м, ведно със сграда „Дом
на животновъда” – състоящ се от 203 кв.м. застроена площ, на два етажа, с
административен адрес с. Гюешево, общ. Кюстендил.
В сграда „Дом на животновъда” в с. Гюешево, помещение от 14,00 кв.м. на партера
се ползва от „Български пощи” ЕАД, РУ „Западен регион” ОПС Кюстендил за
пощенска станция, които до настоящия момент имат сключен договор за наем №Д00-907/01.11.2013г.
С писмо с вх. №26-00-29/09.01.2018 година „Български пощи” ЕАД, РУ „Западен
регион” ОПС Кюстендил са изявили желание да бъде продължено ползването на
същото. Съгласно разпоредбата на чл. 30 от Закона за пощенските услуги, „Държавата
или общините могат да продават или да предоставят за ползване на пощенския
оператор по чл. 24 за извършване на универсалната пощенска услуга без търг или
конкурс недвижими имоти, които са държавна или общинска частна собственост”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 21, ал. 1 и чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение от 14,00 кв.м., находящо
се на партера в сградата на „Дом на животновъда” в с. Гюешево, общ. Кюстендил
за пощенска станция, за срок от 5 /пет/ години и месечен наем в размер на 25,20 лв.
с ДДС на „Български пощи” ЕАД, РУ „Западен регион” ОПС Кюстендил.
2. Консумативите за ел. енергия и вода, както и текущите ремонти на
помещението са за сметка на наемателя.
3. Възлага на кмета на Община Кюстендил да сключи договор за наем.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-247/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 916
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Разпореждане с частна общинска собственост, находящ се в гр.Кюстендил,
ул.”Ал.Стамболийски” № 52, ПИ с идентификатор № 41112.504.566.1.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00250/17.10.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпила молба с вх. №
94-00-3273/13.09.2018 г. от наследниците на Анна Андонова Илиева, съгласно
удостоверение за наследници № АУ74621450/ 07.10.2015 год., презаверено на
18.09.2018 год. от Община Кюстендил, които са поискали да ликвидират
съсобственост с Община Кюстендил, чрез изкупуване частта на общината в
недвижимия имот. Съгласно АЧОС № 3613/22.10.2014 год., Община Кюстендил е
собственик на 14/36 (четиринадесет/тридесет и шести) идеални части от етаж, таван
и мазе от едноетажна жилищна сграда, с площ 89.00 кв.м. (осемдесет и девет
квадратни метра) с идентификатор 41112.504.566.1, находяща се в поземлен имот с
идентификатор 41112.504.566 по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със Заповед № РД18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, с административен адрес: гр.Кюстендил,
ул.”Ал.Стамболийски” № 52.
В изпълнение на влязло в сила Решение на КОС от 20.05.2008 год., е отреден ПИ с
идентификатор 41112.504.566, в полза на наследниците на Анна Андонова Илиева,
съгласно ПУП на кв. 170 на гр.Кюстендил.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител е
изготвил пазарна оценка за имота, общинска собственост в размер на
9 550,00 лв. (девет хиляди петстотин и петдесет лева) без вкл.ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, от Закона за общинската собственост
и чл. 49, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Утвърждава пазарната оценка в размер на 9 550,00 лв. (девет хиляди
петстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, за общинската част от недвижимия имот,
представляваща: 14/36 (четиринадесет/тридесет и шести) идеални части от етаж,
таван и мазе от едноетажна жилищна сграда, с площ 89.00 кв.м. (осемдесет и девет
квадратни метра) с идентификатор 41112.504.566.1, находяща се в поземлен имот с
идентификатор 41112.504.566 по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със Заповед №
РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК., с административен адрес: гр.Кюстендил,
ул.”Ал.Стамболийски” № 52. В изпълнение на влязло в сила Решение на КОС от
20.05.2008 год., е отреден ПИ с идентификатор 41112.504.566, в полза на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
наследниците на
гр.Кюстендил.

Анна Андонова Илиева, съгласно ПУП на кв. 170 на

2. Дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността в недвижим имот, чрез
продажба на общинската част от имота, съгласно АЧОС № 3613/22.10.2014 год. на
наследниците на Анна Андонова Илиева, за сумата от 9 550,00 лв. (девет хиляди
петстотин и петдесет лева) без вкл.ДДС.
договор.

3. Възлага на кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и сключи

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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-250/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 917
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост / гр.
Кюстендил, бул. „България” № 4/
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-257/24.10.2018 г., с която докладва, че с Акт № 391/23.12.1999 г. е актуван
недвижим имот, находящ се в гр.Кюстендил, бул. ”България” №4, пл.№ 2743, кв. 174,
парцел IV, представляващо подблоково пространство състоящо се от помещение
ползващо се като вход, ведно със складови и сервизни помещения, състоящо се от
103кв.м.застроена площ, на един етаж, масивно, построено 1975год., с реално
използваема площ - 65,10кв.м.
Има постъпило Заявление с вх.№26-00-1182/22.10.18г. за наемане на
горецитираните помещения за Център за забавление на деца и детски кът за игра.
В Приложение №1 към чл.19, ал.1 и чл.26, ал.1 от НПУРОбИ, няма такава
функция и съответно начална тръжна цена.
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. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26,
ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие за отдаване под наем за Център за забавление на деца и
де тски кът за игра за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска
собственост, представляващо подблоково пространство състоящо се от помещение
ползващо се като вход, ведно със складови и сервизни помещения, състоящо се от
103 кв.м.застроена площ, на един етаж, масивно, а реално използваемата площ е
65,10 кв.м., чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване и цена от 200
/двеста/лв. на месец, по реда и при условията на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията 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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-257/24.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 918
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
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.
на ОбС - гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00246/17.10.2018 г., с която докладва, че комисия, назначена със Заповед №РД-00297/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, е разгледала списъка със свободни
„Резервни жилища” и списъка със свободни „Жилища за отдаване под наем”, като на
основание чл. 3, ал. 2 от НУРУЖНННПОЖ с Протокол №8/12.10.2018 г. Комисията е
направила предложение до Кмета на Община Кюстендил за промяна в
предназначението на жилището, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа”
бл.100, ет.10, ап.30, като същото бъде извадено от списъка „Резервни жилища” и бъде
включено в списъка „Жилища за отдаване под наем”. Мотивът за взетото решение е,
че към настоящия момент, жилището е свободно, а броя на чакащите в Картотеката
на граждани за настаняване под наем в общински жилища е голям.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.1 от Закона за общинската
собственост, , във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/ и Протокол № 8/12.10.2018 г. на Комисия,
назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, чл.
5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Резервни жилища” жилището, находящо се в гр.
Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа” бл. 100, ет. 10, ап. 30 и го включва в списъка „Жилища
за отдаване под наем”.

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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-246/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 919
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Изменение на транспортна схема за обществен превоз на пътници.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00255/24.10.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил с №26-00-999/03.09.2018г. е
депозирано искане от Управителя на „Волан Бо“ ООД, извършващ обществен превоз
на пътници по договор №Д-00-1277/19.12.2014г. с Община Кюстендил с искане за
временно ограничаване на курсовете от Областната транспортна схема: Кюстендил –
Дупница и Общинската транспортна схема: Кюстендил – Катрище, поради
редуциран пътникопоток през зимния сезон, с начален час на тръгване, както следва:
1. По линията Кюстендил – Дупница:
1.1. събота – начален час на тръгване от Кюстендил за Дупница - 17.00 часа;
1.2. неделя – начален час на тръгване от Кюстендил за Дупница - 07.40 часа.
Да не се изпълняват за периода от 01.11.2018г. до 31.03.2018г. и на официални
празници.
2. По линията Кюстендил – Катрище:
2.1. събота – начален час на тръгване от Кюстендил за Катрище - 19.20 часа;
2.2. неделя – начален час на тръгване от Кюстендил за Катрище - 7.10 часа;
2.3. неделя – начален час на тръгване от Кюстендил за Катрище - 19.20 часа.
Да не се изпълняват за периода от 01.11.2018г. до 31.03.2018г. и на официални
празници.
С писмо №26-00-999/18.09.2018г. Община Кюстендил е изискала становища по
направеното от превозвача предложение от Община Дупница, Община Бобов дол,
Община Невестино и от кметовете и кметските наместници на населените места от
Община Кюстендил, през които преминават маршрути на автобусните линии.
Всички са изразили своето съгласие с предложените временни промени на
маршрутното разписание по съответните линии.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 25, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл.
5, ал. 1, т. 25 и т. 27 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 изменение на утвърдена транспортна схема за обществен превоз на
пътници на територията на Община Кюстендил, приета с Решение №694/29.05.2014г.
и допълнена с Решение №963/03.02.2015г. на Общински съвет – Кюстендил; Решение
№1030/26.03.2015г. на Общински съвет – Кюстендил; Решение №1184/09.10.2015г. на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
Общински съвет – Кюстендил; изменена с; Решение №246/28.07.2016г. на Общински
съвет – Кюстендил; с Решение №273/31.08.2016г. на Общински съвет – Кюстендил,
изм. с Решение №633/30.11.2017г. на Общински съвет – Кюстендил; изм. с Решение
№634/30.11.2017г. на Общински съвет – Кюстендил и изм. с Решение № 667/28.12.2017
г., в частта както следва:
Кюстендил – Дупница
Дупница – Кюстендил
Дължина на линията: 84 км.
Спирки: АГ Кюстендил, Стамбол капия, Пиперков чифлик, Багренци, разклон
Търновлаг, Нов чифлик, разклон Пелатиково, Невестино, Яменски път, Козн. ханче,
Козн. река, разклон Панчарево, разклон Палатово, Бинека, Дупница.
Разписание:
07.40 /1-6/;
07.40 /7/ не се изпълнява
периода 01.11.2018г. – 31.03.2018г.;
13.40;
17.00/1-5,7/;
17.00 /6/ не се изпълнява
периода 01.11.2018г. – 31.03.2018г.

за

за

09.20 /1-6/;
09.20 /7/ не се изпълнява за
периода 01.11.2018г. – 31.03.2018г.;
15.20;
18.20 /1-5,7/;
18.20 /6/ не се изпълнява за
периода 01.11.2018г. – 31.03.2018г.;

Кюстендил – Катрище
Катрище – Кюстендил
Дължина на линията: 48 км.
Спирки: Автогара Кюстендил, ул. „Шести септември”, Секвоя, ДЗИ, Пазара, Ильо
войвода, Стамбол капия, КЗК, КАТ, Ябълково1, Ябълково2, Струмски мост, Коняво1,
Коняво2, Долна Гращица, Горна Гращица, Таваличево, Катрище.
Разписание:
06.05/1-6/ 06.30/1-5/ 07.10/1-6/
07.10/7/ не се изпълнява за
периода 01.11.2018г.- 31.03.2018г.
09.00
11.15/1-5/ 13.30
14.45/1-5/ 17.20
18.00/1-5/
19.20 /1-5/
19.20 /6,7/ не се изпълнява за
периода 01.11.2018г. – 31.03.2018г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

06.50/1-6/ 07.15/1-5/ 07.50/1-6/
07.50/7/не се изпълнява за
периода 01.11.2018г.-31.03.2018г.
09.45
11.50/1-5/ 14.15
15.30/1-5/ 17.55
18.45/1-5/
19.20/1-5/
19.55/6,7 не се изпълнява за
периода 01.11.2018г.- 31.03.2018г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-255/24.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 920
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Определяне на броя
територията на Община Кюстендил.

таксиметрови

автомобили,

работещи

на

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00256/24.10.2018 г., с която докладва, че съгласно чл. 24а, ал. 10 от Закона за
автомобилните превози в сила от 01.04.2016 г. общинските съвети определят броя на
таксиметрови автомобили, работещи на територията на съответната община. С
Решение № 487/25.05.2017 г. Общински съвет- Кюстендил е определил максималният
брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на гр.Кюстендил да е
250 бр. До настоящият момент Община Кюстендил е издала 250 броя разрешителни
за упражняване на таксиметрова дейност. Във връзка с удовлетворяване на исканията
от желаещи да извършват обществена услуга-таксиметров превоз на пътници е
необходимо, Общински съвет -Кюстендил да увеличи максималния брой на
таксиметровите автомобили за 2018 г. с още 20 бр.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, чл. 5, ал. 2, във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Определя максималният брой таксиметрови автомобили, работещи на
територията на Община Кюстендил за 2018 г. да бъде 270 бр.

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 – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
38-то заседание на 25 октомври 2018 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-256/24.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 921
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Издаване на разрешителнo за водовземане на минерална вода от Сондаж БУ
и Сондаж № 5, находище на минерална вода „Кюстендил”, за нуждите на Рехабилитационен
център към Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00241/16.10.2018 г., с която докладва, че с докладна записка, с вх. № 93-00-454/30.03.2018
г. на Община Кюстендил е постъпило искане за издаване на разрешително за
водовземане на минерална вода от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от находище на
минерална вода (НМВ) “Кюстендил” за нуждите на Рехабилитационен център към
Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация кв. 291, УПИ № I,
идентичен с ПИ 41112.503.823 по КК на гр.Кюстендил, Общ. Кюстендил, Област
Кюстендил.
С Решение № 75 от 25.02.2011 г. на МОСВ е предоставено правото на Община
Кюстендил безвъзмездно да управлява и ползва находището на минерална вода
„Кюстендил” за срок от 25 години. Съгласно Заповед № РД-1134/22.11.2002г. на
министъра на околната среда и водите от общият ресурс на находището – 23,14
л/сек., за водовземно съоръжение Сондаж БУ и Сондаж № 5 са утвърдени локални
експлоатационни ресурси, в размер на 17,54 л/сек.
Към настоящ момент предоставеният за ползване ресурс от Сондаж БУ и
Сондаж № 5 е 12,28 л/сек, а свободния 5,26 л/сек. В предоставения за ползване дебит
от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ „Кюстендил“ следва да се има предвид, че са
добавени 50 % или 11,57 л/сек. от общия ресурс на находището, за общински обекти
и случаите на общо водовземане, определено по реда и при условията на чл. 41 от
Закона за водите за лични нужди на гражданите от обществените чешми публична
общинска собственост на територията на гр. Кюстендил, приети с Решение №
1128/30.07.2015 г. на Общински съвет – Кюстендил.
За Рехабилитационен център към Център за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация, с възложител Община Кюстендил не е издавано
разрешително за водовземане на минерална вода. Видно от докладна записка № 9300-454/30.03.2018 г., заявените количества за ползване на минерална вода за
рехабилитационния център са 0,58л/сек (средноденонощен дебит) и 18 449,58 куб.
м./ год (годишен обем), с период на черпене от 12 часа на ден, целогодишно (365 дни
в годината), за лечебни цели и отопление.
Извършена е необходимата преценка на искането, на основание чл. 62 от
Закона за водите (ЗВ) и чл. 163 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води. С преценката е установено, че не са налице основания
за отказ и на основание чл. 52, ал. 3 от ЗВ е извършено необходимото съгласуване по
отношение параметрите на водовземане с БДЗБР – Благоевград. Съгласуването е
извършено преди подготовката на съобщението за откриване на процедура по
издаване на разрешително за водовземане на минерална вода. Изготвено е съобщение
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по реда на чл. 62а от ЗВ, което е обявено на заинтересованите лица и в нормативно
определения срок няма постъпили възражения и предложения.
В изпълнение на т. 5.2 от Решение № 75 от 25.02.2011г. на МОСВ, е необходимо
Общински съвет да вземе решение дали искането за ползване на минерална вода
съответства на политиката и плана за развитие на общината и дали да бъде
предоставено право за водовземане на минерална вода от находище „Кюстендил” с
издаване на разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за
водите.
На основание чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, разрешително за водовземане се издава от
кмета на общината след решение на общински съвет.
С Решение № 1128/30.07.2015 г. на Общински съвет – Кюстендил е прието 50%
или 11,57 л/сек. от общия ресурс на находище „Кюстендил” да се предоставя за
общински обекти и случаите на общо водовземане, определено по реда и при
условията на чл. 41 от ЗВ и 50% или 11,57 л/сек. да се предоставя на юридически лица
и еднолични търговци за стопански нужди, със заплащане на такса, определена с
тарифа, одобрена с Решение № 70/ 17.02.2012 г. на ОбС – Кюстендил.
Исканото водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ „Кюстендил“ за
нуждите на Рехабилитационен център към Център за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация е за лечебни цели и отопление, с проектни параметри
както следва:
-

Средноденонощен дебит: 0,58 л/сек;
Годишен обем на черпене: 18 449,58 м3 / год.
Период на черпене: 12 часа на ден, целогодишно (365 дни в годината)

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с Решение № 75/25.02.2011 г. на МОСВ и Решение №
1128/30.07.2015 г. на ОбС – Кюстендил и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” от
Закона за водите, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на кмета на Община Кюстендил да издаде Разрешително
за водовземане на минерална вода от Сондаж БУ и Сондаж № 5 от НМВ
„Кюстендил“, за нуждите на Рехабилитационен център към Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация, находящ се в кв. 291, УПИ
I, идентичен с ПИ №41112.503.823 по КК на гр. Кюстендил, Община Кюстендил.
Разрешителното да бъде издадено на Община Кюстендил, за лечебни цели и
отопление, за срок от 10 години с параметри:
-

Средноденонощен дебит: 0,58 л/сек;
Годишен обем на черпене: 18 449,58 м3 / год.
Период на черпене: 12 часа на ден, целогодишно (365 дни в годината)
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Титулярът на разрешителното Община Кюстендил да не заплаща годишна
такса по разрешителното за водовземане на минерална вода за Рехабилитационен
център към Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация,
находящ се в кв. 291, УПИ I, идентичен с ПИ 41112.503.823 по КК на гр. Кюстендил,
Община Кюстендил за целия период на действие на разрешителното.

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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-241/16.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 922
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план
за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия
– ПИ 86.31 местност „Хисарлъка” в землището на гр. Кюстендил, с ЕКАТТЕ 41112, община
Кюстендил от Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00245/17.10.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило Заявление с
вх. № УТ 1331/15.10.2018 г. от Мария Ален Ковачева - Стоилова, за разрешение
изработването на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в
обхвата на поземлен имот ПИ 41112.86.31, местност „Хисарлъка” в землището на гр.
Кюстендил, община Кюстендил от КККР, за промяна на предназначението на
територията от поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване в терен за
вилно строителство, с цел осъществяване инвестиционните намерения на
възложителя.
Общинската администрация предварително е разгледала представената със
заявление с вх. № УТ 1331/15.10.2018 г. документация.
Собственик на ПИ 41112.86.31, местност „Хисарлъка”, в землището на гр.
Кюстендил, съгласно представения нот. акт № 174, том II, рег. № 2775, дело № 311 от
2017 год. е заявителката Мария Ален Ковачева - Стоилова.
Съгласно скица № 15-444848-13.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър – гр. Кюстендил, ПИ 41112.86.31, местност „Хисарлъка” в
землището на гр. Кюстендил, с площ 1255 кв.м. е с начин на трайно ползване
“поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване”.
Проектното
предложение
за
ПУП-ПЗ
предвижда
промяна
на
предназначението на територията на имота от поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване в терен за вилно строителство.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на проект за
ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 29, ал. 1 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 зона
вилна зона (Ов):
● начин на застрояване – свободно – (е)
• максимална етажност/височина/ – 1-3 (7)
• плътност на застрояване – до 40%
• минимална озеленена площ – 50%, като една втора от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8
Със Заявлението е представено задание за проектиране, документ за
собственост, скица № 15-444848-13.09.2017 г., издадена от Служба по геодезия,
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картография и кадастър – гр. Кюстендил, скица предложение за ПИ 86.31, местност
„Хисарлъка”, в землището на гр. Кюстендил, Писмо № 94-00-554(1)/22.08.2018 г. на
Регионална инспекция по околна среда и води – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план – план
за зострояване на ПИ 41112.86.31, местност „Хисарлъка” в землището на гр.
Кюстендил от КККР на гр. Кюстендил, е допустимо, съгласно предвижданията на
одобрения със Решение № 291, Протокол № 13/29.09.2016 г. на Общински съвет –
Кюстендил, Общ устройствен план на Община Кюстендил, тъй като имотът попада в
устройствена зона „вилна зона“.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и е
съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да
разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ 41112.86.31, местност
„Хисарлъка” в землището на гр. Кюстендил от КККР на гр. Кюстендил, тъй като
имотът е извън границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на
територията на имота от поземлен имот с недефиниран начин на трайно
ползване в терен за вилно строителство и съобразен с изискванията на чл. 29, ал. 1
от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ със следните устройствени показатели
и характеристики отговарящи на зона вилна зона (Ов):
● начин на застрояване – свободно – (е)
• максимална етажност/височина/ – 1-3 (7)
• плътност на застрояване – до 40%
• минимална озеленена площ – 50%, като една втора от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8
в обхвата на ПИ 41112.86.31, местност „Хисарлъка” в землището на гр.
Кюстендил от КККР на гр. Кюстендил, съгласно представената скица-мотивирано
предложение 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.
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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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-245/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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1. Интернет страницата – 01. 11. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 01. 11. 2018 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 923
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 25.10.2018 г.
Протокол № 38
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание § 2 7 , ал. 2 , т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с. Радловци, община
Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00251/17.10.2018 г., с която докладва, че с вх.№24-00-397/05.07.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на поземлени
имоти:
- с проектен идентификатор 61457.22.62/по скица-проект/ с проектна площ 523
кв.м, за който има издадено решение за признато право за възстановяване на
собствеността в стари реални граници в землището на с.Радловци, общ.Кюстендил, по
преписка на Александър Пенев Китанов. Имотът представлява част от поземлен имот
с идентификатор 61457.22.27 с площ 8902 кв.м с начин на трайно ползване –
Изоставена орна земя, актуван с АОС №4982/28.08.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с проектен идентификатор 61457.22.61/по скица-проект/ с проектна площ 1169
кв.м, за който има издадено решение за признато право за възстановяване на
собствеността в стари реални граници в землището на с.Радловци, общ.Кюстендил, по
преписка на Александър Пенев Китанов. Имотът представлява част от поземлен имот
с идентификатор 61457.22.27 с площ 8902 кв.м с начин на трайно ползване –
Изоставена орна земя, актуван с АОС №4982/28.08.2018 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №49-10/10.12.1992 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на Александър Пенев
Китанов в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№40044 от 07.11.1991 г. и скица-проект №15-386455-14.06.2018 г.
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
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на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 61457.22.62, проектна площ 523
кв.м, с.Радловци, общ. Кюстендил, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 61457.22.27 – Общински поземлен фонд с площ от 8902 кв.м,
местност „Търлите” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№ 40044 от 07.11.1991 г. на Александър Пенев Китанов.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 61457.22.61, проектна площ 1169
кв.м, с.Радловци, общ. Кюстендил, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 61457.22.27 – Общински поземлен фонд с площ от 8902 кв.м,
местност „Търлите” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№ 40044 от 07.11.1991 г. на Александър Пенев Китанов.

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
25.10.2018 г., Протокол № 38/25.10.2018 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-251/17.10.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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