Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 384
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл.
76, ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на
изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кюстендил. (Приета с Решение
№765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на
ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм.
и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил; изм. и
доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С Решение
№605/27.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС –
Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп.
с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
986/26.02.2015 г. на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на
ОбС – Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил),
както следва:
§ 1. В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли,
детски градини и за други общински социални услуги” в чл. 36, т. 5, б. б)
след думите „трудово или служебно правоотношение и на двамата
родители” се добавят думите „или родителите да са самоосигуряващи се”.
§ 2. В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли,
детски градини и за други общински социални услуги” чл. 41, ал. 1, т. 3 се
изменя така:
„По чл. 36, т. 5, „б” – справка за актуално състояние на трудовите
договори, издадена от НАП за всеки от родителите или удостоверение,
издадено от НАП, за декларирани данни, че родителят упражнява дейност
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.
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като самоосигуряващо се лице. При липса на горецитираните обстоятелства
се представя служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”.”
§ 3. В Приложение № 12 към чл. 60, ал. 5 - „Цени на услуги,
предоставяни от общински отдели и общински предприятия”, в Раздел „ ОП
„Управление на общински имоти” се създава нова точка
т. 16.2:
„Преместване на МПС от точка до точка на територията на община
Кюстендил, за километър”; цена – 1.50 лв. /1 лев и петдесет стотинки/ за 1 км.
§ 4. В Приложение № 15 към чл. 60, ал. 8 - „Цени на услуги,
предоставяни в Общински приют за животни” цената на услугата по т. 11 „Евтаназия – куче” се изменя от 20.00 лева /двадесет лева/ на 50.00 /петдесет
лева /.
§ 5. В Приложение № 15 към чл. 60, ал. 8 - „Цени на услуги,
предоставяни в Общински приют за животни” цената на услугата по т. 19.2 –
„Залавяне и транспортиране до приюта на дребни животни” се изменя от
20.00 лева /двадесет лева/ на 50.00 /петдесет лева/.

(Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил е приложен към Протокола)

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за
нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет страницата на
Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил, влиза в сила в 7 – дневен срок от приемането й.
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
26.012017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-8/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 385
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за района на
Кюстендилски районен съд, които да бъдат предложени от Общински съвет Кюстендил
за избиране от Общото събрание на Кюстендилски окръжен съд.
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. 68а, ал. 4, във връзка с чл. 67, чл. 67а, ал. 3 и чл. 68
Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 1, т. 23 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 двадесет и петима кандидати за съдебни заседатели за района
на Кюстендилски районен съд:
1. Елизабет Каменова Стоянова
2. Десислава Иванова Пейчева
3. Недялко Петров Бонев
4. Лиляна Александрова Николова
5. Мая Калчова Митрева
6. Маргарита Грозданова Деникова
7. Камелия Кънчова Петрова – Андонова
8. Виктория Симеонова Пешева
9. Красимир Илиев Григоров
10. Силвия Йорданова Мицова
11. Кирилка Георгиева Михова
12. Ирена Златкова Величкова
13. Петър Александров Миланов
14. Ташко Илиев Ташев
15. Росица Боянова Цветкова
16. Елена Михайлова Дюлгерска
17. Даниел Стойнев Григоров
18. Диана Милетиева Николова – Атанасова
19. Любка Иванова Стоилова
20. Катя Веселинова Димова
21. Мая Грозданова Николова
22. Людмила Кирилова Атанасова – Георгиева
23. Фиданка Благоева Чавдарова
24. Елка Иванова Стоилкова
25. Методи Златанов Алексов,
които да бъдат предложени от Общински съвет - Кюстендил за
избиране от Общото събрание на Кюстендилски окръжен съд.
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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.
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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
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 93-00-83/19.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 386
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 66а
от ЗОС, чл. 15, ал. 3 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. 26
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема
Годишен
отчет
за
състоянието,
управлението
и
разпореждането с общинското имущество на Община Кюстендил за 2016 г.

(Годишен отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинското
имущество на Община Кюстендил за 2016 год. е приложен към Протокола)

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-13/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 387
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2016
година.
- ОП “Обреден дом” гр. Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Обреден дом” гр.
Кюстендил, за 2016 година.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-15/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 388
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2016
година.
- ОП “Чистота” гр. Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Чистота” гр. Кюстендил,
за 2016 година.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-15/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 389
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.

Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2016
година.
ОП “Управление на общински имоти” гр. Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Управление на
общински имоти” гр. Кюстендил, за 2016 година.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-15/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 390
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2016
година.
ОП “Ученическо хранене” гр. Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Ученическо хранене” гр.
Кюстендил, за 2016 година.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-15/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 391
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2016
година.
ОП “Обществена пералня” гр. Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Обществена пералня” гр.
Кюстендил, за 2016 година.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-15/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 392
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Представяне на доклад за дейността на Комисията по чл. 3 на
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни
проблеми на територията на Община Кюстендил през 2016 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. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи
и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на
територията на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема доклада за дейността на Комисията по организиране на
дейността и разпределане на средствата от Общинския фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица,
живеещи на семейни начала в Община Кюстендил за 2016 г.

(Доклада за дейността на Комисията по чл. 3 на Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица,
живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на
Община Кюстендил за 2016 г. е приложен към Протокола)
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-6/16.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 393
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта на община
Кюстендил за 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта , чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за
2017 година.

/Общинския годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2017 г. е приложен
към Протокола/

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-10/18.01.2017 г. и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 394
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска
собственост в Община Кюстендил за 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2017 година.
2. Упълномощава Кмета на Община Кюстендил да извърши всички
последващи действия за изпълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за периода 01.01.2017год. до
31.12.2017год.
(Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година е
приложена към Протокола)
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската инистрация, 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
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-14/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.
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№ 395
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Приемане План-сметка за разходите за чистота през 2017 г.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 60
и 64 от Закона за управление на отпадъците, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема План-сметка за разходите за чистота през 2017 г., както следва:
1.Приходи:
1.1. Приходи от такса за битови отпадъци и лихви
1.2. Отчисления по Закона за управление на отпадъците
1.3. Преходен остатък от 2016 г.
2.Разходи:
2.1. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци – контейнери, кофи и други
2.2.За събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им
2.3.За проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци
2.4. За почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване

1 976 000 лв.
3 908 253 лв.
-1 983 000 лв.
50 747 лв.
1 976 000 лв.
180 000 лв.

1 162 000 лв.

80 000 лв.

554 000 лв.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-12/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 396
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Проект за бюджет на Община Кюстендил за 2017 година.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5,
в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 84,
ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на чл.51, чл. 52,
чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. и чл. 16, чл. 17, ал. 6 и чл. 19 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.

Приема бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 35 200 000 лв., разпределени както следва:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейност –
19 428 725 лв.,
в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности –18 666 760 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи
–
30 000 лв.
1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за
сметки за средства от Европейкския съюз
–
-152 916 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2016 г., съгласно Приложение № 11 – 884 881 лв.,
В т.ч.
1.1.1.4.1. с целеви характер
–
602 224 лв.
- за издръжка
–
574 201 лв.
- за капиталови разходи
–
28 023 лв.
1.1.1.4.2 за разпределение от Общинския съвет
–
282 657 лв.
- за издръжка
–
123 757 лв.
- за капиталови разходи
–
158 900 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности
– 15 771 275 лв.,
в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи
– 4 042 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи
–
9 276 343 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
–
3 169 000 лв.,
в т.ч.:
1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 422 200 лв.
1.1.2.3.2. Обща изравнителна субсидия
–
2 746 800 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи
–
1 585 000 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – - 180 000 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз
–
247 952 лв.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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1.1.2.6. Погашения по заеми от ФЛАГ
– - 180 000 лв.
1.1.2.7. Погашения по дългосрочни общински ценни книжа – - 860 000 лв.
1.1.2.8. Събрани средства и извършени плащания от/за
сметки за средства от Европейския съюз
–
- 61 055 лв.
1.1.2.9. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит – - 579 023 лв.
1.1.2.10. Друго финансиране - операции с активи - предоставени
временни депозити и гаранции на други бюджетни организации
(отчисления по ЗУО)
–
- 1 983 000 лв.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2016 г. съгласно Приложение № 11
разпределен както следва:
– 1 233 003 лв.
1.1.2.11.1. с целеви характер
– 1 181 512 лв.
- средства за капиталови разходи
– 1 139 724 лв.
- средства за издръжка
–
41 788 лв.
1.1.2.12.2 за разпределение от Общинския съвет
–
51 491 лв.
- за издръжка
–
12 563 лв.
- за капиталови разходи
–
38 928 лв.
1.1.2.13. Остатък от валутни сметки по проекти и програми на ЕС – 61 055 лв.
1.1.3. Утвърждава разпределение на приходната част по параграфи и
подпараграфи съгласно Приложение № 2.
1.2. По разхода в размер на 35 200 000 лв., (разпределени по функции, дейности
и окрупнени параграфи, съгласно Приложение № 3), както следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
в т.ч.:
1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности от местни приходи
1.2.3. За местни дейности

– 19 428 725 лв.
–

431 682 лв.
– 15 339 593 лв.

1.3. Приема общ размер на капиталовите разходи – 3 022 400
източници на финансиране, както следва:
1.3.1.

лв., по

От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 г. 1 615 000 лв.
–

в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни
общински пътища
1.3.2.
От преходен остатък,
–
в т.ч.:
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2016 г.
- трансфери от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството и Министерство на културата
- от делегирани от държавата дейности
- собствени приходи
1.
От собствени приходи
–
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3.3.
1.3.4. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2017 г. по
обекти и източници на финансиране и разпределението на целевата субсидия
за капиталови разходи, съгласно Приложение № 4.
1.4. Утвърждава разходите за заплати в местните дейности през 2017 г.,
съгласно Приложение № 10.
1.5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.5.1. Членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел –
43 000 лв.
1.5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет общо до 121
000 лв., от които: за безплатни погребения 1 000 лв.; за финансово подпомагане
по остри здравословни причини – 36 000 лв.; за опазване и развитие на културата
– 5 000 лв.
1.5.3. За дофинансиране на читалищата за обезпечаване на годишната
програма за развитие на читалищната дейност – 20 000 лв.
1.5.4. За подпомагане дейността на спортните организации – 230 000лв.
1.5.5. За проекти на младежки организации – 3 000 лв.
1.5.6. Упълномощава Кмета да договори условията за използване на
средствата, както и условията, реда и начинът на предоставяне и отчитането на
тези средства.
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. За средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни
заплати в делегираните от държавата дейности;
1.6.2. Представителни разходи в размер до 2% от разходите за издръжка на
общинска администрация и общински съвет – общо 35 000 лв.;
1.6.3. Средства за текущи и неотложни разходи по 500 лв. за кметство и по 300
лв. за кметско наместничество.
1.6.4. Средства за покриване транспортните разходи на кметовете и
кметските наместници от Община Кюстендил общо в размер до 20 000 лв.
Възлага на кмета на общината със заповед да определи реда, начина и формата
за предоставяне на средствата.
1.6.5. Определя средства в размер на 30 000 лв. за Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Кюстендил.
1.7. Утвърждава списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в
рамките на 85 % от действителните разходи, съгл. Приложение №13.
1.8. Утвърждава размера на приходите, разходите и числеността на щатния и
извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение №
5.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
1.9. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано
бюджетно салдо.
2. Определя максималния размер на дълга за 2017 г. (съгласно Приложение
№ 12), както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2017 г. – 4 000 000 лв.;
2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2016 г. – 0 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2016 г. – до 7 906 355 лв.
3.1. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 5 100 000 лв.
3.2 Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 17 000 000 лв.
4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 12 459 707 лв., съгласно Приложение № 6.
5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 и 2019 г. по
приходите, помощите, бюджетните взаимоотношения и финансирането,
съгласно Приложение №7.
6. Определя второстепенните
Приложение № 8.

разпоредители

с

бюджет

съгласно

7. На второстепенните разпоредители с бюджет, културни институции,
които прилагат системата на делегирани бюджети (Библиотека „Емануил
Попдимитров“, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“,
Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“) се дават следните
правомощия:
7.1. Самостоятелно да се разпореждат с утвърдените по бюджета им средства.
7.2. Да извършват вътрешни компенсирани промени на утвърдените с
бюджета разходи.
7.3. Да определят индивидуалните възнаграждения на служителите и
работниците в рамките на средствата по бюджета.
8. На всички второстепенни разпоредители с бюджет, които прилагат
делегирани бюджети се дава правото да реализират собствени приходи от такси,
цени на услуги и управление на общинска собственост.
8.1. Утвърждава годишния размер на собствените приходи по параграфи на
второстепенните разпоредители с бюджет, които прилагат системата на
делегирани бюджети съгласно Приложение № 9.
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8.2. Реализираните собствени приходи, над утвърдените с т.8.1, коригират
приходната и разходната част на съответния разпоредител и се изразходват
приоритетно за поддържане и модернизиране на материалната база и
дълготрайни активи.
9. Всички второстепенни разпоредите с бюджет, които прилагат системата на
делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител
за:
9.1. Направените през месеца вътрешни компенсирани промени по
бюджетите си
9.2. За всички получени трансфери от други бюджети.
9.3. За породила се необходимост от заемообразно предоставяне на
допълнителни средства за изпълнение на проекти по Оперативните и други
донорски програми, до възстановяването им от Управляващите органи.
9.4. За реализираните собствени приходи по т.9.2. и разпределението им в
разходната част.
10. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2017 г.в размер на 1 289 303 лв., съгласно План-график
в Приложение № 14.
11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2017 година в размер на 1 328 811 лв.
12. Получените суми от дарения по бюджета на Община Кюстендил за 2017 г.
да бъдат изразходвани съгласно волята на дарителя и служебно да коригират
както приходната така и разходната части на бюджета.
13. Оправомощава кмета на общината:
13.1. Да извършва компенсираните промени по чл.30, от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на община Кюстендил,Общински съвет – Кюстендил
(приета с РОбС № 526/30.12.2013 г.)
13.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на Общинския план за развитие.
13.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на общински програми и проекти.
13.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината.
14. Утвърждава допълнителна численост в Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания, в бюджета на Комплекс за социални услуги,
в размер на 10 щатни бройки за социален терапевт (детегледач) за осигуряване
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на 24-часова грижа за потребителите на услугата в Центъра лица в тежко
физическо състояние.
14.1. Утвърждава средства за дофинансиране на трудови разходи за
допълнителната численост в ЦНСТ в размер на 39 704 лв.
14.2. Утвърждава средства за дофинансиране издръжката на ЦНСТ в размер
на 59 900 лв.
15. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от
продажба на общински нефинансови активи се финансират погашения по
дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение.
16. Упълномощава кмета да извърши прихващане на вземания и задължения
във връзка с Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и
канализационни услуги, АС-12-10/05.04.2016 г., сключен на основание чл. 198 от
Закона за водите между АВиК в обособената територия и оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД.
17. Утвърждава сумата от 27 316 лева за финансиране дейността на
обществения посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение №16.

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
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-2/10.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 397
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Кандидатстване на Община Кюстендил по проект „Красива
България” за бюджет 2017 година, по Мярка 02 „Подобряване на социалната
инфраструктура”, с краен срок на кандидатстване 06.02.2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, съгласно изискванията та т. III, б. Б, т. 5 от Обявата за
кампания – 2017 на проект „Красива България” на МТСП, чл. 5, ал. 2, във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 6, 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 Община Кюстендил да кандидатства за финансиране по
проект „Красива България", Мярка 02 - „Подобряване на социалната
инфраструктура", с обект на интервенция Детска градина „Слънце", гр.
Кюстендил, ул. " Цар Симеон І " №84.
2. Дава съгласие на Община Кюстендил при одобрение на
проектопредложение по проект „Красива България” за бюджет 2017 год.,
Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура", с обект на
интервенция Детска градина "Слънце", гр. Кюстендил, ул. "Цар Симеон І“ №
84, да осигури необходимото съфинансиране в размер на 50% - 60 419,00 лв. с
ДДС от общата стойност на проекта – 120 838,00 лв. с ДДС.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-9/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 398
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Кюстендил за проект № CB0061.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“,
финансиран с Договор № РД-02-29-219/17.10.2016 по Програма Интеррег-ИПП за
трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на временни
безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община
Кюстендил на Детска градина „Първи юни“ за финансиране на
предстоящите проекти дейности и процедури по проект № CB0061.11.079
„Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“ до размера на средствата по
одобрения бюджет на проекта в размер до 390 300 лева и за срок до
възстановяването им от Управляващия орган на Програма Интеррег – ИПП
за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-20/23.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 399
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини
на жители от община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1.Станислав Милчов Парлапански на 24 години в размер на 1000
/хиляда/ лева.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 93-00-102/24.01.2017 г. и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 400
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл. 3,
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, приета с
Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр. Кюстендил, относно жилището, находящо се
в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл. 93А, вх. А, ет. 5, ап. 14.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от
ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протокол № 6/19.12.2016 г. на
Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал.
1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
.
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад”, бл.93А, вх. А, ет. 5, ап. 14 и го
включва в списъка „Резервни жилища”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-5/12.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 401
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за
изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ИПУП-ПРЗ) на УПИ I - „За кооперативен пазар” и УПИ II - „За
обществено обслужване”, квартал 386 по плана на кв.”Запад”, гр.Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл. 124а, ал. 1
от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 131, чл. 134, ал. 2, т. 6 от
Закон за устройство на територията, чл. 135, ал. 5 от Закон за устройство на
територията, чл. 51 от ЗКИР и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на общината да разреши изработването на
проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ, съгласно представената
Скица – предложение в обхвата на УПИ I - „За кооперативен пазар” и УПИ II
- „За обществено обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад”, гр. Кюстендил
с цел разделянето на УПИ I - „За кооперативен пазар” в кв.386 с площ 1477
кв.м. на два нови УПИ I с площ 848 кв.м. с конкретно предназначение „За
спорт и развлечение” и УПИ III - "За обществено обслужване" с площ 245
кв.м. и промяна на границите на УПИ II- „За обществено обслужване”, като
площта на новообразуваният УПИ II - "За обществено- обслужване" е 384
кв.м.
Устройствени показатели и характеристики на застрояване на
новообразуваните урегулирани имоти да бъдат в съответствие с допустимите
за жилищна устройствена зона, както следва:
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - за обществено обслужване
- максимална етажност/височина - 1-3/10м
- плътност на застрояване - от 40 до 80%
- минимална озеленена площ - от 20 до 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
- интензивност за застрояване (Кинт) - от 0,5 до 1,2
2. Дава съгласие да бъде трансформирана собствеността от „публична
общинска” в „частна общинска” на терен с площ 429 кв.м., част от УПИ I- „За
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
кооперативен пазар”, кв.386 от плана за регулация на кв. „Запад”, гр.
Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.504. 2091 от
кадастралната карта на гр.Кюстендил и представляващ новообразуван УПИ
III - "За обществено обслужване" и придаваемото към УПИ II - „За
обществено обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад”, град Кюстендил от
представената Скица - предложение.
3. Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на
кадастралната карта на гр.Кюстендил в обхвата на предложението чрез делба
на ПИ 41112.504.2091.
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
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-7/18.01.2017 г. и
Допълнение към ДЗ с рег. № 61-00-7/18.01.2017 г. с № 61-00-7/25.01.2017 г. е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 402
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Даване на съгласие за разрешение за изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на
УПИ IХ-70,69 в кв. 30А и улица с О.Т.92 – О.Т.93 по плана за регулация на с. Соволяно,
община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл. 124а, ал. 1
от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 131, чл. 134, ал. 2, т. 6 от
Закон за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т.
11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши на заявителя
Огнян Кирилов Атанасов да изготви за негова сметка проект за изменение
на ПУП-ПР в обхвата на собствения му имот УПИ IХ-70,69 в кв. 30А и улица с
О.Т.92 – О.Т.93 по плана за регулация на с. Соволяно, община Кюстендил,
съгласно мотивираното предложение.
2.Дава съгласие да закрие уширение на улица с О.Т.92 – О.Т.93 и да
бъде трансформирана собствеността на около 50 кв.м. от „публична
общинска” в „частна общинска”.

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 – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-11/18.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 403
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил
на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с. Берсин, община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 094008 с площ от 2.268 дка, начин на трайно ползване - нива, ІІІ
категория в местност “Горен рид”, землището на с.Берсин, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №094006 – Общински поземлен фонд с площ от
9.586 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с
вх.№02П02 от 10.09.1991 г. на наследниците на Кирил Георгиев Давидков.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-3/11.01.2017 г. и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 02. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 02. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
№ 404
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.01.2017 г.
Протокол № 17
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил
на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с. Слокощица,
община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот № 000881 с площ от 0.495 дка, начин на трайно ползване пасище с храсти, ІХ категория в местност “Реката”, землището на
с.Слокощица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000871 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.931
дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№46421 от 26.02.1992 г. на
наследниците на Иван Васев Тренчев.
2. Имот № 001030 с площ от 0.058 дка, начин на трайно ползване изостав.тр.нас., ІХ категория в местност “Реката”, землището на с.Слокощица,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №000996 – Общински поземлен
фонд с площ от 8.776 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№46421 от 26.02.1992 г. на наследниците на Иван Васев Тренчев.
3. Имот № 000883 с площ от 0.298 дка, начин на трайно ползване храсти, ІХ категория в местност “Лопена”, землището на с.Слокощица, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000875 – Общински поземлен
фонд с площ от 14.852 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№46421 от 26.02.1992 г. на наследниците на Иван Васев Тренчев.
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.
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Общински съвет - Кюстендил
17-то заседание на 26 януари 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 17/26.01.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-4/11.01.2017 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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