Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
Относно: ДЕКЛАРАЦИЯ – В подкрепа правото на всеки да живее в чиста и
здравословна среда в Община Кюстендил, която има потенциал за инвестиции и
успешно развитие на екологично чести производство.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
подкрепи следната
ДЕКЛАРАЦИЯ
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; Общински план за развитие на
община Кюстендил за периода 2014 – 2020 година. Ние общинските
съветници на община Кюстендил, като взехме предвид:
1. На територията на Община Кюстендил попадат части от
следните защитени зони, включени в европейската екологична
мрежа – „Натура 2000”:
– BG0000295 „Долни коритен” - Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията, Местоположение: Община: Кюстендил, Населено
място:
с.
Горно
Уйно;
– BG0001012 „Земен”– Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията,
Местоположение: Община Кюстендил, Населено място: с. Буново, с.
Гърбино,
с. Дворище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Полетинци, с.
Полска Скакавица,
с. Раждавица, с. Шипочано, с. Шишковци;
- BG0000298 „Конявска планина” Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията,
Местоположение:
Община:
Кюстендил,
Населено място:
с. Горна Гращица, с. Таваличево, с. Цървеняно
-

BG000294 „Кършалево” Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията,
Местоположение: Община: Кюстендил, Населено място: с.
Горановци,
с. Горно Уйно, с. Гюешево, с. Дождевица, с.
Долно Уйно, с. Долно село,
с. Драговищица, с. Каменичка
Скакавица, с. Кутугерци, с. Кършалево,
с. Леска, с.
Мазарачево, с. Преколница, с. Раждавица, с. Раненци,
с.
Ръсово, с. Соволяно, с. Стенско, с. Церовица, с. Чудинци;

-

BG0002079 „Осогово” Категория: ЗЗ по директивата за птиците,
Местоположение: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено
място:
с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с.
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Гюешево, с. Жиленци,
с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с.
Преколница, с. Раненци,
с. Савойски, с. Сажденик, с.
Слокощица, с. Цървена ябълка;
-

BG0001011 „Осоговска планина” Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията,
Местоположение:
Кюстендил,
Община:
Кюстендил, Населено място: с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с.
Гърляно, с. Гюешево,
с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица,
с. Ново село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с.
Слокощица, с. Цървена ябълка;

-

BG0000134 „Чокльово блато” Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията,
Местоположение:
Община:
Кюстендил,
Населено място: с. Буново;

2. На територията на община Кюстендил попадат следните защитени
територии:
-

-

-

-

-

-

-

3.

ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ.
ЛУКА Категория: Защитена местност, Местоположение: Община
Кюстендил, Населено място: с. Граница;
ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна
забележителност,
Местоположение:
Община:
Кюстендил,
Населено място: с. Богослов;
ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност, Местоположение:
Община: Кюстендил, Населено място: с. Сажденик, с. Цървена
ябълка;
ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност,
Местоположение: Община: Кюстендил, Населено място: с. Полска
Скакавица;
НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО
Категория: Защитена местност, Местоположение: Община:
Кюстендил, Населено място: с. Цървеняно;
НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена
местност, Местоположение: Община Кюстендил, Населено място:
с. Полска Скакавица;
СКАКАВИШКИ
ВОДОПАД
Категория:
Природна
забележителност, Местоположение: Община Кюстендил, Населено
място: с. Полска Скакавица;
ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват, Местоположение: Община
Кюстендил, Населено място: с. Сажденик;
Граничните зони между България, Македония и Сърбия са
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включени в Зеления пояс на Европа, а в близост до западната
граница на Община Кюстендил в Македония се намират защитени
зони „Емералд”, които са продължение на екологичната мрежа
„Натура 2000” извън границите на ЕС.
4. С Решение № 871 на Общинския съвет от 30.10.2014 г. е приет
Общински план за развитие на община Кюстендил 2014 – 2020 г., в
него ясно са описани стъпките, които следва общината, съобразени
с нейните дадености, а именно:
4.1 Общата площ на Община Кюстендил е 9542,9 ha или 31,44% от
територията на областта. Около 48% от територията на община
Кюстендил се състои от земеделски и 44% горски площи, 2% са
водни площи. 35% са площите с държавна собственост, 18%
общинска, 5% частна 42% друга. Това съчетано с подходящия
климат, определя едно конкурентно развитие на селското,
горското стопанство и туризма на световно ниво.
4.2 Повърхностните води - водни площи и течения, които се
намират на територията на Община Кюстендил имат огромна
роля както за подобряване на микроклимата на средата, така и
за разнообразяване на въздействието на ландшафта, за
съхраняване па биологичното разнообразие. Климатът оказва
и косвено влияние върху ландшафта, върху функционалното
зониране на територията на общината, но също така и върху
естетическите качества на ландшафта, които се променят през
различните сезони.
4.3 Питейни води
Водоизточниците, които се експлоатират па територията на
„Кюстендилска вода” ЕООД, Кюстендил, са 199 подземни и 21 повърхностни
или общо 220 броя.
На територията на Община Кюстендил има започнато изграждане на
язовир за питейно-битово водоснабдяване. Инвеститор на обекта е МРРБ.
Изграждането ма язовира е наложително от гледна точка на сигурното и
безпроблемно решаване на водоснабдяването на град Кюстендил и
околните села.
Предвид на това, че много селища се захранват директно от речни
водохващания, чиито качества на водата се влияят изключително от
природните условия, е крайно наложително изграждането на малки
пречиствателни станции.
Дължината на водопроводната мрежа е - външни водопроводи 607 km
и вътрешна водопроводна мрежа - I 043 km, като броят на водопроводните
отклонения е около 37 000.
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Същите са изградени преди повече от 40 години, амортизирани са и
това води до чести аварии и загуби на вода, поради което тяхната подмяна е
наложителна. Община Кюстендил се водоснабдява от открити речни
водохващания в планина Осогово и шахтови кладенци по поречието на
река Струма. Аварийното водоснабдяване за върхови натоварвания,
обикновено през летния сезон, се осъществява чрез стоманен водопровод от
изворите при е. Полска Скакавица. За всички водоизточници има
действащи разрешителни и учредени СОЗ. Има изградена и станция за
пречистване на питейни води (Г1СПВ), разположена в с. Жиленци, но тя
обслужва само гр. Кюстендил и селата Жиленци и Лозно, което поставя в
риск качеството на питейните води, които се осигуряват за останалите
населени места в общината. Анализът на съществуващото състояние на
водоснабдителната система в общината показва необходимост от цялостна
реконструкция и рехабилитация на довеждащите водопроводи на всички
речни водохващания, на по-голяма част от речните и дренажните
водовземни съоръжения, на ПСПВ и подсигуряване пречистването на
водите, подавани към останалите населени места,
4.4 Подземни води
Подземните води на общината се числят към 7 подземни водни
тела.
-BG4G000OOQN006 - Кватернер -Иеотен - Кюстендил
-BG4G001T2T3029 - Пукнатинно-карстови води в Бловдолски карстов басейн
-BG4G001T2T3028 - Карстови води в Земенски карстов басейн
-BG4G00001Pgl38 - Порови води в Палеогенски седиментен комплекс на
Бобовдолска и Кюстендилска, котловина
-BG4G001 PtPzl25 Пукнатинни води във Влахимско-огражденекомалешевско
осоговски
метаморфити
-BG4G0001Pg039
'Осоговски
палеогенски вулканогенно-седиментен комплекс;
-BG4GOOOT1T2034 - Карстови води в Смоличенски карстов басейн;
Извършеният мониторинг на тези водни тела на територията на
Община Кюстендил през 2015 г. показва, че всички подземни водни тела са
в добро състояние. Оценката за състоянието на подземните водни чела през
2015 г. съвпада с оценката през предходните 2011.2012, 2013 и 2014
4.5 Като проблемни в екологично отношение в обхвата на
общината могат да бъдат определени следните територии:
"Каменичката котловина и горното течение на р, Бистрица район, подложен в миналото на въздействието на дейността на
бившия МОК на “Осогово” ЕАД (в несъстоятелност) - свързано
с дейностите по ликвидацията на минно-добивните обекти и
рекултивация на депата за технологичя отпадък хвостохранилища в с. Гюешево и с. Преколница; Диагнозата на
състоянието на околната среда и на основните природни
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компоненти е разработена подробно, от нея могат да се
обобщят изводите за съхранени природни ценности, в
основата на които е раздвиженият и живописен релеф с
поредица от речни долини, хълмисти части и планински
върхове с постепенно увеличаваща се височина в югозападна
посока достигаща до 2251 метра при вр. Руен. Този релеф,
заедно с геоложкия строеж и почвеното разнообразие
предопределят и растителното разнообразие. Съществуващият
горски фонд е предпоставка за развитието на горското
стопанство, но горите предлагат възможности и за странични
ползвания - събиране на билки, на гъби и горски плодове.
Сред природните богатства на общината са и водните ресурси,
сравнително добре развитата речна мрежа и най-вече
горещите минералните води, които с лечебните си свойства са
важен ресурс за развитие на балнеолечението. Индикатор за
състоянието на природните ресурси в общината и
съществуващото биоразнообразие е относително високият дял
на защитени територии и зони, които са важна част от
националната екологична мрежа. Към тези преимущества на
общината следва да се добави и благоприятният климат,
сравнително доброто КАВ, поради липса на големи
промишлени замърсители.
Сред недостатъците на Община Кюстендил по отношение
състоянието на околната среда са замърсените и нарушени
терени и нерегламентираните сметища, поради забавяне
реализирането на регионалното депо Дупница, както и
запрашаването на въздуха в зони около пътища с неположена
настилка. Следователно повече усилия трябва да бъдат
насочени към използване на съществуващите ресурси и за
цялостно обновяване на средата за обитаване, което може да я
Направи по-привлекателна както за живеещото там
население, така и за хора, които предпочитат да живеят в
малки населени места в близост до природата.
Качеството
на
живот
в
общината,
както
и
привлекателността на последната за стартиране на бизнес е
равнището на развитие на социалната инфраструктура и
услуги. От тях на първо място са образователните, здравните и
социалните услуги. Местните ресурсите в общината обаче
могат да се използват за обслужване на потребностите на
местното население, за съчетаване на разнообразните спортни
и възстановителни дейности и обвързването им със системата
на туризма в региона.
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4.6 Част от задачите на ОУП на община Кюстендил са насочени
към стимулиране на развитието чрез създаване на
предпоставки
за
трансгранично
сътрудничество
и
идентифициране на онези територии, в които е възможно
реализирането на съвместни проекти със съседните страни - Р.
Македония и Р. Сърбия. Опазването на екологичните,
ландшафтните и културните ценности и подобряване на
достъпа до тях също ще допринесе за устойчивото развитие на
общината. Всички тези принципи и приоритети на
Териториален дневен ред 2020 са пренесени в Националната
концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
и във всички останали документи за регионално развитие на
по-ниските териториални нива и са в основата на
изграждането на модела за териториално устройство на
общината, защото по този начин ще следват логиката на
интервенциите на оперативните програми за периода 2014 2020 г.
4.7 Документът „Ръководни принципи за устойчиво териториално
развитие на Европейския континент“,4 приет в Хановер през
2000 г. от СЕМАТ, посочва общите принципи за хоризонтална
и вертикална интеграция и координация на дейностите при
устройство на териториите, за участието на широката публика
в разработването и обсъждането на важните за устойчивото
развитие планове и др. Специфичните цели и приоритети,
доразвити впоследствие и в други документи на ЕС, обхващат
транспортния достъп и подобряването на връзките между
градовете и селата, като основа на балансираното развитие;
достъпа до информация и знания, което може да бъде
постигнато не само чрез устойчива мрежа на социалната
инфраструктура в сферата на образованието, но и чрез
подобрени условия за скоростен интернет; валоризирането на
природното
и
културното
наследство
като
важни
икономически фактори; намаляване на нарушенията в
околната среда и ограничаването на риска от природни
бедствия; намаляване на ресурсната зависимост и повишаване
на енергийната ефективност; развитието на туризъм с повисоко качество, щадящ основните туристически ресурси.
Сред предложените мерки за прилагане на цитираните погоре принципи за планинските и за граничните райони, както
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и за речните долини и териториите в близост до тях, при
изготвянето на ОУП на община Кюстендил могат да бъдат
приложени специално разработените принципи на СЕМАТ за
специфични райони, тъй като общината има аналогични
характеристики.
Планинските части на общината, които в по-голямата си част
попадат и в гранични райони, се планират в съответствие с
изискванията за интегрирана политика, която отчита
периферното им разположение и налага „мерки за
икономическо и социално развитие, за опазване и управление
на природните ресурси, както и за съхраняване на местните
традиции и култури“, за запазване на идентичността, за
стимулиране на занаятите, МСП и сътрудничеството между
тях, за стимулиране на устойчивото опазване и използване на
горите, за съхраняване на качеството на предоставяните
публични услуги и за развитие на жп транспорта. Всичко това
следва да допринесе за повишаване на качеството на живот в
тези райони и да спомогне за задържане на населението в тях.
За устройството на териториите по поречията на реките
също се прилага интегрираният подход, който трябва да
гарантира съвместяването на различни функции и опазването
на водите, на община Кюстендил. Естествените реки и техните
притоци, на богатите, но уязвими екосистеми, като
същевременно се намалят рисковете и щетите от наводнения и
природни бедствия.
5.
Друга важна група принципи се отнасят до трансграничното
сътрудничество, включително и в областта на териториалното
устройство. Община Кюстендил попада в Еврорегион Евробалкани
(Ниш-София-Скопие), за който има опити да се активизира
дейността, чрез разработване на обща регионална схема на
територията, която обхваща общините по границите и около
приоритетните направления по Трансевропейската транспортна
мрежа (TEN-T), за идентифициране на зоните за, съвместни
инициативи, природозащитни дейности и туристически маршрути,
целящи хомогенно развитие на териториите от двете страни на
границата"'', По-различното при подобни ситуации, особено в
планински гранични райони, е разкриване на възможности за
съвместно предоставяне на услуги от частния и от публичния сектор
и за организиране на зони за трансгранична трудова заетост.
6.

На територията на общината се предвижда създаване и на три
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нови културно-туристически маршрути, които имат преобладаващо
общинско значение.
- КТ маршрут „Пътят на черешите”/”3емята на черешите” - Тръгва от
Кюстендил и обикаля селата Шишковци, Соволяно, Таваличево,
Коняво, Горна Гращица, Граница, Лелинци, Дворище. Този
маршрут би могъл да функционира от средата на м. май до средата
на м. юни, когато цъфтят и се берат черешите. Може да бъде
съчетан със селски туризъм, което поставя изискването за
подобряване на общественото обслужване в споменатите места,
подобряване състоянието на пътните настилки и улесняване на
достъпността до тези села, получили сертификат за производство
на череши.
- КТ маршрут „Християнство”- Този маршрут обвързва част от
средновековните и по-късни църкви в Общината. Всички обекти
са НКЦ. Тъй като част от църквите са действащи е възможно
развиване на поклонически туризъм, съчетан със селски. Може да
се обвърже с маршрутите в другите общини от областта и най-вече
с потока туристи към Рилски манастир. Част от обектите са в
аварийно състояние и е необходимо провеждането на
консервационни и реставрационни дейности и социализация.
Маршрутът преминава през селата: Бобешино, Богослов, Горна
Брестница, Горна Гращица, Горно Уйно, Грамаждана, Долно Уйно,
Долно село, Драговищица, Жиленци, Коняво, Лозно, Ломница,
Скриняно, Слокощица, Соволяно, Стенско, Церовица, Цървеняно,
Шишковци.
-

КТ маршрут „Наследство от римляните”- маршрутът е развит по
следите на руините на римски и късноантични селища и крепости.
Всички обекти са НКЦ с местно или национално значение.
Обхваща селата Берсин, Горна Гращица, Горно Уйно, Гърляно
Гюешево, Преколница, Драговищица, Преколница, Радловци,
Ръсово, Слокощица, Соволяно,
Теваличево. Но-голямата част от обектите са в аварийно състояние
и е необходимо провеждането на консервационни и
реставрационни дейности и социализация.
7. Идеите от Областната стратегия на област Кюстендил са
доразработени в
Общинския план за развитие на Община
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Кюстендил (2014 - 2020 г.) на колектив на НЦТР ЕАД с ръководител
ик. Ст. Дошеков. В този средносрочен документ за регионално
развитие най-съществени за ОУПО са идентифицираните и
остойностени проектни предложения, обсъждани многократно с
представителите на общинското и местни ръководства, с експертите
и представителите на местното население. Те са преобладаващо в
сферата на транспортната и техническата инфраструктура, защото
по този начин се решават едни от най-тежките за общината
проблеми, систематизирани в ОПР. Сред предложенията, които
трябва да намерят своите териториални измерения в ОУПО, са
базарите за био-продукти; създаването на сертифицирани
говедовъдни и овцевъдци ферми и на МСП за преработка на
селскостопанска продукция; залесяването на горски територии;
проектирането и изграждането на система от туристически и
екопътеки, както и такива за планинско колоездене и конна езда;
обособяването на зимния ски център „Трите буки“ за ски бягане,
сноуборд и ски спускане; развитието на цялостна система за селски
туризъм; изграждането на четирилентовия път от София до ГКПГ1
Гюешево; реконструкцията и рехабилитацията на жп линията;
рехабилитацията на пътищата от общинската мрежа с обща
дължина 292.3 km; проектирането и изграждането на нови ПСПВ и
др. Създаването на условия за реализирането на тези проекти и
отреждане на необходимите терени в ОУПО ще подпомогне
реализирането на ОПР и постигането на желаната визия на
общинския план, а именно: "Община Кюстендил - привлекателно
място за живот, труд и отдих, с развита икономика, модерни и
разнообразни форми на туризъм, с екологично селско стопанство,
балнеоложки и културен център с национално значение.
СЧИТАМЕ ЧЕ:
1. Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на
политиката за регионално развитие на местно ниво: С него се
обективизират действията на местната изпълнителна власт и се
създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на
решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската
администрация.
Планът е обвързан с Националната концепция за пространствено
развитие
2013-2025 г., Стратегическа Цел 4 "Съхранено природно и
културно наследство” - съхраняване и развитие на националната
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система от защитени природни и културни, ценности за поддържане
на биологичното равновесие, пространствената природна и културна
идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния
живот.
Също така е в съответствие с Областната стратегия за развитие на
област Кюстендил за периода 2014-2020 г, т.5 - запазване и подобряване
качествата на околната среда чрез интегриране на глобалните
екологични цели и развитие на екологичната инфраструктура.
2. Основните източници на средства за финансиране изпълнението на
Общинския план за развитие на община Кюстендил за 2014-2020 г. са
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ),
общинския бюджет, централния бюджет на РБ и други фондове и
програми.
Програмно-целевата част на Общинския план за развитие е базирана
основно на очакваното въздействие на система от условия и фактори,
които ще имат положително, позитивно въздействие върху
комплексното развитие на общината.
В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите
измерения на факторите със стимулиращо влияние, засягащи:
• Използване на природно-климатичните и почвено-биологични
ресурси на територията за развитие на аграрния сектор и затваряне на
цикъла „селскостопански суровини - преработваща промишленост”;
• Развитие на горското стопанство и съпътстваща промишленост и
дейности;
• Развитие на туризма чрез използване на разполагаемите в общината
природни ресурси;
С Общинския план за развитие е приета основната визия за Община
Кюстендил - развиващ се граничен район, привлекателен за
инвестиции в селско, горско стопанство и туризъм, основани на
ефективно използване на ресурсите, възможности за трудова
реализация и съхранено природно и културно богатство. Като са
поставени редица цели, мерки и конкретни дейности за постигането
им. Сред тях са:
Специфична цел 1.2: Опазване на околната среда и пълноценно
използване на природните ресурси и Мярка 1.2.1: Укрепване и
поддържане на изградената мрежа от защитени територии с
Дейности:
• Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите;
• Насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена
инфраструктура;
• Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в
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общината;
• Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата.
Специфична цел 2.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм
чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно
наследство, с мярка 2.3.1: Подпомагане развитието на местния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите.
Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на
процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на
ОПР има Кмета на община Кюстендил.
3. Информацията от извършени геоложки проучвания на различни
терени на територията на община Кюстендил e показала наличието на
тежки токсични метали – живак и арсен, които в момента са в естествен
баланс и не оказват влияние върху качеството на водата. Всяка
интервенция, свързана с провеждането на проучвателни сондажи, както
и евентуални други разработки създава риск от нарушаване на този
баланс, пресичане на водните хоризонти и замърсяване на
водоизточниците за питейни и напоителни нужди.
4. Евентуалното замърсяване от мина „Караманица” на територията на
община Босилеград, Република Сърбия по течението на река
Драговищица, както и проблемите с ВЕЦ „Пчелина” създават риск от
нарушение на екологичната система в голяма част от кюстендилския
район, известен, като „Овощната градина на България”.
5. Отчитаме, като основно предимство на общината нейната запазена,
красива и чиста природа, плодородна земя, благоприятни климатични
условия и водни ресурси. Нашите традиции в земеделието и
животновъдството, значителните горски масиви, перспективни за
развитието на горско стопанство. Богатата флора и фауна, в защитени
зони и територии. Нашето културно – историческо наследство и
уникални религиозни обекти. Липсата на сериозни промишлени
източници на замърсяване на околната среда, което е сред основните
причини все повече хора да планират своите почивки именно тук.
И ДЕКЛАРИРАМЕ
1. ПОДКРЕПА правото на всеки за живот в чиста и здравословна среда,
като считаме, че общината ни има потенциал за инвестиции и успешно
развитие на екологично чисти производства.
2. Администрацията на община Кюстендил ще положи всички усилия, в
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това число при необходимост и завеждане на съдебни дела, за да
гарантира принципите за опазване на чиста околна среда и съхраняване
на биологичното разнообразие в изпълнение на специфичните цели на
Общински план за развитие на община Кюстендил 2014 – 2020 г.
3. Общинският съвет на Община Кюстендил ПРИЗОВАВА всички
обществени, браншови, екологични, медицински и пациентски
организации, които споделят направените в Декларацията искания, да я
подпишат и да се включат в действията по реализирането им.
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РЕШЕНИЕ
№ 965
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41

Относно: Изменение на Решение № 887/27.09.2018 г. на Общински съвет –
Кюстендил за безвъзмездно предоставяне на ФК ”Велбъжд"- Кюстендил за срок от пет
години, правото да постави рекламно-информационни елементи на територията на
гр. Кюстендил, във връзка с чл. 99, т. 2 от АПК.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-18/31.01.2019 г., с която докладва, че на основание молба с вх. № 92-00423/19.09.2018 г. от Андрей Николов Радев в качеството му на изпълнителен
директор на ФК „Велбъжд“ - Кюстендил за вземане на решение на Общински
съвет – Кюстендил за безвъзмездно предоставяне на ФК ”Велбъжд" - Кюстендил
за срок от пет години, правото да постави рекламно-информационни елементи
на територията на гр. Кюстендил, същата бе уважена, но при ограниченията по
решение №887/27.09.2018 г., а именно: В случай, че ФК „Велбъжд” – Кюстендил
отпадне от Югозападна Трета лига правото на ползване по т.1 се отнема и се
възстановяват правата на община Кюстендил за разпореждане с
горепосочените места за реклама и ФК „Велбъжд“ - Кюстендил може да
предоставя посочените рекламно -информационни елементи на спонсорите за
периода от началото до края на един футболен сезон с опция за подновяване в
случай, че продължат участието си в Трета или по-висока лига през следващия
футболен сезон в рамките на срока по т.1.
Във връзка със съгласуванията по ЗУТ за сключването на договор с клуба,
а последният с евентуални рекламодатели за спонсорство и реклама се оказва,
че последните две точки от решението на Общински Съвет-Кюстендил се
явяват пречка за ефективно сключване на договор, тъй като е необходимо
рекламодателите да отделят значителни средства за да изработят рекламните
елементи като знамена, транспаранти и др. интересът им, както и на клуба е
договорът между тях, базиращ се на решението на съвета, да бъде сключен за
срок от 5-пет години, а не за по-кратък, но при предвидена възможност за
промяна в параметрите на субсидирането и включено задължение за клуба или
спонсора при отпадане на ФК“Велбъжд“ от трета лига пряката парична част от
спонсорството да се превежда по сметка на Община Кюстендил, а клубът да
получава само предвидена по договора екипировка. Считам, че поради горното
следва да бъдат коригирани посочените точки, с което ще се подсигури
ефективното изпълнение на горното решение и целта за което е взето.
На основание чл. 99, т. 2 от АПК във връзка с 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. 8 и чл. 11 от Закона за
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общинска собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 57, ал. 3
във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, чл. 10, ал. 1, чл. 21, т. 3, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и ал.
3, т. 2, предл. второ от Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламна дейност на
територията на Община Кюстендил, 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. ИЗМЕНЯ т. 2 от Решение № 887/27.09.2018 г. на Общински съвет –
Кюстендил, както следва: „ В случай, че ФК „Велбъжд” – Кюстендил
отпадне от участие в Югозападна Трета лига в посочения по т. 1 от
решението срок, средствата от ползването на рекламно-информационни
елементи се превеждат по сметка на Община Кюстендил“.
2. ИЗМЕНЯ т. 3 от Решение № 887/27.09.2018 г. на Общински съвет –
Кюстендил, както следва: „Условието по т.2 да се включи като клауза в
сключения от ФК „Велбъжд” – Кюстендил договор, екземпляр от който да
бъде предоставен на Община Кюстендил не по-късно от 7 /седем/ дни от
подписването му.

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 31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-18/31.01.2019 г.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 966
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на
Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-14/23.01.2019 г., с която докладва, че на основание чл.28, ал.1 от Закона за
нормативните актове с настоящата внасям за обсъждане и приемане от
Общински съвет – Кюстендил проект на нова Наредба за обществения ред на
територията на Община Кюстендил.
Сега действащата Наредба за обществения ред на територията на
Община Кюстендил е приета през 2009 година. За този 10 годишен период са
настъпили значителни изменения в обществено-икономическите условия,
приети са множество изменения в нормативната уредба на национално ниво,
въведени и с оглед прилагане на нормите на Европейската общност.
Настоящият проект цели осъвременяване на нормативната уредба в
областта на опазването на обществения ред на територията на Община
Кюстендил съобразно приетите изменения в нормативните актове от по-висока
степен и Решение № 704 от 05.10.2018 година на Министерския съвет на
Република България за приемане на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване. Съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 от
Конституцията
на
Република
България
общината
е
основната
административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление. Като част от единната държавна власт местното
самоуправление осъществява държавно-властнически правомощия в рамките
на съответната територия и определения кръг обществени отношения от
местно значение. Именно правото и реалната възможност на населението да
решава самостоятелно въпросите от местно значение, свързани пряко с
неговите потребности и предоставени в неговата компетентност от
законодателя, е смисъла на местното самоуправление - чл. 17 Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Такова е
съдържанието на понятието „местно самоуправление“, дадено и от
Европейската харта за местното самоуправление, приета от Съвета на Европа,
ратифицирана със закон, Държавен вестник, бр. 28 от 28.03.1995 г., обнародвана
в Държавен вестник, бр. 46 от 06.06.2000 г. Съгласно чл. 3, т. 1 на Хартата за
местното самоуправление е правото и реалната възможност за местните
общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна
отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от
обществените дела.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови
средства. Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените
финансови средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни
функции по тази наредба.
Очаква се проекта на Наредба да осигури защита на правата и
интересите на гражданите и гостите на Община Кюстендил чрез прилагане на
модерна нормативна уредба.
Проектът на Наредба за обществения ред на територията на Община
Кюстендил е изготвен в съответствие с европейското законодателство Европейската харта за местно самоуправление.
При изготвяне на проекта са спазени принципите необходимост,
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност, както и процедурата по провеждане на
обществени консултации по реда и в сроковете разписани в чл.26 от Закона за
нормативните актове.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, във вр. 79, чл. 8 и чл. 80 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал.
3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,
чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

Р Е Ш И:
Приема Наредба за обществения ред на територията на Община
Кюстендил съгласно приложения проект.

/Проект на Наредба за обществения ред 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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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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, Наредбата за обществения ред 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 31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-14/23.01.2019 г.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 967
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-11/22.01.2019 г., с която докладва, че в изпълнение на разпоредбите на
чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при община
Кюстендил, e изготвен отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
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 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-11/22.01.2019 г.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 968
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41

Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2018
година.
- ОП “Обреден дом” гр. Кюстендил

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-13/22.01.2019 г., с която докладва, че дейността на общинските
предприятия се урежда, с Наредба за реда за създаването, дейността,
преобразуването и закриването на общинските предприятия, Правилник за
устройството и дейността на общинското предприятие, Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети от
Общинския съвет, ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове, Решения на
Общинския съвет и разпореждания на Кмета на Община Кюстендил.
Общинско предприятие „Обреден дом” е създадено с решение № 0341 от
19.09.1997г. на Общински съвет – гр. Кюстендил и е със седалище и адрес на
управление на дейността:
гр. Кюстендил, ул. Демокрация № 40.
Предприятието е специализирано звено към Община Кюстендил за
извършване на социални и обредни услуги.
В настоящия момент предприятието осъществява своята дейност чрез:
1. Весели обреди – на сватби и именувания;
2. Траурни обреди – погребения и възпоменания;
3. Стопанисване и управление на предоставеното общинско недвижимо
и движимо имущество – административни, стопански и търговски
сгради и помещения, терени на Траурни паркове, специализирани
автомобили и друго имущество, необходимо за обредната дейност;
4. Търговия и услуги, съпътстващи извършваната обредната дейност.
Дейността на предприятието се урежда от Правилника за устройството и
дейността на предприятието, Наредбата за устройството и управлението на
Траурните паркове в гр. Кюстендил, Правилникa за вътрешния трудов ред,
изискванията на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Закона за общинската собственост, Закона за гражданската
регистрация, Наредбата за реда за създаването, дейността, преобразуването и
закриването на общинските предприятия и други законови и подзаконови
нормативни актове, решения на Общинския съвет и Кмета на Община
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.
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Разходите на ОП „Обреден дом” са за сметка на разходната част на
общинския бюджет. Разходите на предприятието са в размери, одобрени в
годишния бюджет, за изпълнението, на които се следи чрез упражняването на
контрол върху представяните ежемесечни касови отчети.
През 2018 година ОП „Обреден дом” е направило икономия в размер на
86 113 лв., тъй като утвърдените разходи в бюджета на предприятието са в
размер на 436 800 лв., а то е изразходвало 350 687 лв. от тях, както следва:
бюджет
/в лв./
1. ФРЗ
§ 0101 Заплати на персонал по труд.
правоотношения
§ 0201 Възнаграждения и плащания за нещатен
персонал
2. § 0500 Задължителни осигурителни
вноски
Общо трудови разходи:
3. Издръжка:
§ 1015 Материали
§ 1016 Вода, горива, ел. енергия
§ 1020 Разходи за външни услуги
§ 1900 Държавни и общински данъци и такси
§ 1051 Командировки в страната
§ 1062 Застраховки
§ 1092 Съдебни такси и административни
санкции
§ 4214 Помощи по решение на Общински съвет
§ 4600 Членски внос
§ 1098 Други разходи
Общо разходи за издръжка
Всичко:

реализирани
разходи /в лв./

216 000

188 059

37 750

33 904

53 900

41 395

307 650

263 358

80 000
25 000
16 200
900
1 800
600
2 500

62 399
14 567
8 015
315
1 347
244
0

1 000
250
900
129 150
436 800

192
250
0
87 329
350 687

От описаните по-горе цифри е видно, че основните разходи на
предприятието са тези за работни заплати, за които се отделя най-голям
процент от годишния бюджет на предприятието. Щатната численост на ОП
„Обреден дом” е 27.5 човека, на 26-ма, от които основното месечно
възнаграждение е минималното определено за страната. В параграф
„Задължителни осигурителни вноски” са реализирани икономии в размер на
12 505 лв., поради незаети от няколко месеца 3 работни места.
Разходите от 33 904 лв. в § 0201 „Възнаграждения и плащания на нещатен
персонал” са направени за изплащане на възнагражденията на работниците в
предприятието, назначени по ПМС 66 и на хонорарите на персонала, участващ
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в обред „Сватба” /хористи, корепетитори, помощник обредчик, звукооператор
- общо 14 лица/. В този параграф икономията е в размер на 3 846 лв.
В § 1015 „Материали” през 2018 година са изхарчени 62 399 лв. Това са
разходи направени за закупуване на стоки за осъществяването на стопанската
дейност на предприятието /ковчези, кръстове, цветя, венци, траурни стоки и
сватбени аксесоари/.
Предприятието е реализирало икономия в размер на 10 433 лв. и в § 1016
„Разходи за вода, горива и ел. енергия”.
В § 1020 „Разходи за външни услуги” са осчетоводени разходите
направени за пощенски и телекомуникационни услуги, поддръжка на
софтуера, канцеларски материали и ремонт на служебните автомобили, всички
на стойност 8 015 лв., при утвърдени в този параграф 16 200 лв.
Разходите от 192 лв. в § 4214 „Други помощи по решение на Общински
съвет” са направени за безплатни погребения на български граждани, които са
самотни, /без близки и роднини/, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби.
Според чл.23 от Наредбата за устройството и управлението на Траурните
паркове в гр. Кюстендил и прилежащите му кметства, приета с решение №
396/ 26.03.2009 г. на Общински съвет – гр. Кюстендил, безплатни погребални
услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и
роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги.
Наличието на тези условия се доказва с издаването на удостоверение за
родствени връзки или с представянето на писмо-декларация от социалното
заведение, в което приживе е било настанено лицето. Икономията в този
параграф е голяма, тъй като контролът е стриктен по отношение на посочените
по-горе изисквания за извършване на такъв тип погребение, въпреки че
случаите, в които са правени опити починали лица да бъдат погребвани със
средства от този параграф са много.
В параграф § 1092 Съдебни такси и административни санкции са били
заложени средства в размер на 2 500 лв., тъй като предприятието е водило
съдебно дело с уволнен служител. Решението на ВКС е в полза на ОП „Обреден
дом“ и поради тази причина няма изразходвани средства в този параграф.
През 2012 година предприятието е прието да членува в „Сдружението на
обредните домове” на Република България. Сдружението е юридическо лице с
нестопанска цел, което е учредено за извършване на общественополезна
дейност като целта му е да подпомага развитието, подобряването и
усъвършенстването на траурно-обредната дейност в Република България. В
сдружението членуват общо 32 обредни домове от страната, а годишния
членски внос е в размер на 250 лв., които са осчетоводени в § 4600 Разходи за
членски внос.
Направените икономии във всички параграфи са в резултат на
предприетите антикризисни мерки от страна на ръководството на
предприятието като резултат от общата финансова криза в общините в
Република България, а именно:
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Оптимизиране на разходите за парно и електрическо отопление в
административните сгради, стопанисвани от предприятието;

Ограничения и контрол на разходите за канцеларски материали,
офис консумативи и почистващи препарати;

Свеждане до необходимия минимум ползването на служебните
автомобили;

Строг контрол по отношение опазване и добросъвестно ползване
на наличното оборудване /инвентар/ с цел намаляване разходите
по неговата поддръжка или минимизиране на необходимостта от
закупуване на ново такова.
ОП „Обреден дом” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства,
като се финансира изцяло от бюджета на Община Кюстендил. Всички приходи
от дейността на предприятието постъпват пряко в приходната част на
общинския бюджет.
През последните няколко години предприятието е започнало
постепенно увеличава приходите си от услуги и продажба на стоки.
Планираните и съответно реализирани приходи в бюджета за 2018 година са
както следва:


бюджет
/в лв./
§ 2404Приходи от продажби на стоки и
услуги
§ 2405Приходиот наеми на имущество
§ 2715Откупуване на гробни места
Общо приходи:

реализирани
приходи /в
лв./

130 000

147 290

4 500
16 000
150 500

9 247
29 985
186 522

Анализирайки резултатите от реализираните приходи трябва да
отбележим следното:
I. ОП „Обреден дом” е създадено предимно със социални функции и
надценката на всички видове стоки, предлагани от предприятието не трябва да
надвишава повече от 20%. В тази надценка се включват разходите направени за
доставка на стоките, както и разходите, които са пряко свързани с
произвежданите продукти /изработка на венци/.
ІІ. Предоставените на Община Кюстендил и Общински съвет – гр.
Кюстендил венци и цветя не се отразяват като приходи от продажби, а се
отчитат с документ за вътрешен оборот. За 2018 година общия размер възлиза
на 3 758 лева.
ІІІ. През 2018 година общия брой на починалите лица е бил 899, а за 2017
година техния брой е 883, което показва, че по-високия приход, реализиран
през 2018 година от предприятието, не се дължи на значително по-големия
брой починали хора, а на утвърждаването на предприятието на конкурентния
пазар. Преизпълнението на планираните бюджетни приходи е в резултат на:
- предприети мерки за повишаване събираемостта на таксите гробни места;
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ефективен контрол от страна на ръководството на предприятието;
стабилност на предприятието на конкурентния пазар;
изградена добра политика на управление на предприятието,
ограничаваща възможностите за злоупотреба.
През 2018 година са съставени 899 акта за смърт като 610 погребения са
извършени в града /от тях са направени 16 урнополагания и 48 погребения в
Ромските гробища/, а 289 са извършените погребения в селата. От тези 899
погребения, 421 са изцяло организирани от ОП „Обреден дом”, а близките на
останалите 478 починали са потърсили услугите на една от петте траурни
агенции в града.
Макар, че конкуренцията в траурния сектор е огромна, ОП „Обреден
дом” успя да се утвърди на конкурентния пазар с разширяването на дейността
си и посочената по-горе статистика показва, че през 2018 година при
уреждането на погребения около 47% от гражданите са предпочели услугите,
предлагани от предприятието.
В началото на 2018 година по поръчка на ръководството на
предприятието „Информационно обслужване“ АД - клон Кюстендил е
разработило софтуерен програмен продукт, благодарение на който
гробищния парк вече разполага не само с хартиен, но и с електронен регистър.
Към настоящия момент 98% от територията на новия гробищен парк
вече е запълнена. Процедурата по изменение на ПУП за разширение на
границите на гробищния парк, като предстои отчуждаване на частните
земеделски земи, включени в ПУП-а, с което ще бъде осигурена допълнителна
територия.
С цел недопускане на противообществени прояви и осигуряване на
спокойствие и сигурност на гражданите, посещаващи парка, в маршрута на
автопатрулите на Областна дирекция на МВР и общинско предприятие
„Управление на общинските имоти” е заложено да извършват периодичен
оглед на стария траурен парк, тъй като за съжаление територията му не е
оградена.
През 2018 година ОП „Обреден дом” е извършило 215 ритуала „Сватба”,
като 23 са изнесени.
-

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 2018 година.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок
от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-13/22.01.2019 г.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 969
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2018
година.
- ОП “Чистота” гр. Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-13/22.01.2019 г., с която докладва, че дейността на общинските
предприятия се урежда, с Наредба за реда за създаването, дейността,
преобразуването и закриването на общинските предприятия, Правилник за
устройството и дейността на общинското предприятие, Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети от
Общинския съвет, ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове, Решения на
Общинския съвет и разпореждания на Кмета на Община Кюстендил.
ОП “Чистота” – град Кюстендил е създадено с решение № 226/
22.12.2000 г. на Общински съвет – град Кюстендил, с предмет на дейност:
“Сметосъбиране и сметоизвозване”, “Поддържане на сметище”, “Метене и
миене на улици”, “Зимно поддържане на уличната мрежа в града”,
“Озеленяване и поддържане на зелените площи”. ОП “Чистота” е
специализирано звено към Община Кюстендил, създадено с цел подпомагане
на общината при осъществяването на дейностите по чл. 53 от Закона за
общинската собственост.
През 2002 година са обособени две основни дейности: “Чистота” и
“Озеленяване”, а на 01.07.2003 г. се създава и дейност “Поддържане, ремонт и
изграждане на пътища”. През 2008 г. се създават две нови дейности:
“Осветление на улици и площади”, която поддържа уличното осветление на
територията на Община Кюстендил и “Други дейности по жилищно
строителство” – за ремонт и поддържане на общински жилища.
С Решение № 616 от 27.02.2014 година на Общински съвет – гр.
Кюстендил е намален числения състав на ОП ”Чистота” на 142 щатни бройки.
През 2018 г. не са правени изменения на щатната численост на персонала. По
дейности разпределението е както следва:
Дейност
„Чистота”
„Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища”
„Осветление на улици и площади”
„Други дейности по жилищното строителство,
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2018 г.
106
24
5
7
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благоустройството и регионалното развитие”
Всичко:

142

През 2018 г. в дейност “Чистота” са извършени следните разходи: за
заплати и възнаграждения на персонала 912 053 лева; за осигурителни вноски –
ДОО, ДЗПО, ЗОВ – 162739 лева; разходи за материали – 368 099 лева; за вода,
горива и енергия – 559 695 лева; за външни услуги са платени 38 521 лева;
разходи за командировки 10 лв., за данъци, такси и административни санкции
са платени 29 599 лева; за застраховки “Гражданска отговорност” са платени 5
592 лева; за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 2 лева,
а другите разходи възлизат на 118 лева. От Община Кюстендил са платени
капиталови разходи за закупуване на два сметосъбиращи автомобила в размер
на 36 000 лева.
Общо разходите за работни заплати и издръжка извършени от ОП
„Чистота” възлизат на 2 076 428 лева.
От дейността са реализирани собствени приходи в размер на 10 369 лева.
Тези приходи са основно от извършени услуги по извозване на строителни
отпадъци с вана.
Отчетът на дейност “Чистота” по план-сметката на разходите за чистота
към 31.12.2018 година е разпределен по следния начин:

1. За осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци – контейнери, кофи и др.

Отчет 2018 г.
107 684 лв.

2. За събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им*
3.
За
проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци:

1 434 002 лв.

4. За почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населените
места, предназначени за обществено ползване

499 652 лв.

Всичко разходи:

71 090 лв.

2 112 428 лв.

*Забележка: по т.2 от ОП „Чистота” са платени 1 398 002 лева, а от
Община Кюстендил 36 000 лева.
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Поради липсата на финансови средства през същата година в тази
дейност просрочените задължения към доставчици са на стойност 259 015 лева,
от които 116 496 лева за материали и резервни части, 142 049 лева за горива,
вода и ел.енергия и 470 лева за външни услуги.
В дейност “Осветление на улици и площади” през 2018 г. са извършени
следните разходи: за заплати и възнаграждения на персонала 43 777 лева; за
осигурителни вноски – ДОО, ДЗПО, ЗОВ – 8 515 лева; разходи за материали – 50
197 лева; за вода, горива и енергия – 6 294 лева; за външни услуги са платени 698
лева; за застраховки са платени 309 лева, а за данъци, такси и административни
санкции са платени 1 326 лева.
Общо разходите за работни заплати и издръжка възлизат на 111 116 лева.
Основно тази дейност е ангажирана с подмяна на изгорели улични
осветителни тела, както и поддръжка, и профилактика на ел. мрежа и
командни табла. Освен всичко това се извършва и ремонт на електроники,
аварирали часовници и счупени осветителни тела.
Общо за района на Община Кюстендил са ремонтирани и подменени 1
934 бр. осветителни тела, в т.ч. за селата техния брой достига 893; електроники
611 бр. и светофарни лампи 74 броя, 1 375 метра различни видове кабели и
часовници тип II – 18 броя. Поставени са нови осветителни тела 56 броя.
За 2018 г. са възстановени следните улични инсталации и паркови
осветления:
- парково осветление – Парк ”Хисарлъка” - 100 м. кабел;
-

възстановяване на магистрален проводник с.Пиперков чифлик – 50
м. кабел;

-

възстановяване на магистрален проводник с.Таваличево – 40 м.
кабел.

Осъществено е и увеличаване на съществуващата улична мрежа и са
поставени нови осветителни тела както следва:
1. с. Жиленци – 150 м. кабел, 2 осветителни тела;
2. с. Граница - 150 м. кабел, 2 осветителни тела;
3. с. Катрище – 36 м.кабел, 2 осветителни тела;
4. с. Соволяно – 100 м. кабел, 1 осветително тяло;
5. с. Коняво – 80 м. кабел, 3 осветителни тела и 3 стълба.
Поради липсата на финансови средства през същата година в тази
дейност просрочените задължения към доставчици са в размер на 8 897 лева, от
които 7 834 лева за доставени материали и за вода, горива и енергия – 1 063
лева.
В дейност “Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие” през 2018 г. са изразходвани
следните парични средства: за заплати и възнаграждения на персонала 47 564
лева; за осигурителни вноски – ДОО, ДЗПО, ЗОВ – 9 315 лева; разходи за
материали – 3 797 лева; за външни услуги – 506 лева, за вода, горива и ел.
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енергия – 2 023 лева; за данъци, мита и такси са платени 117 лева, а за
застраховки “Гражданска отговорност” са платени 84 лева.
Общо разходите за работни заплати и издръжка възлизат на 63 406 лева.
През 2018 г. са ремонтирани 11 общински жилища, 1, от които се
намират на ул. “Ил. Макариополски”, 1 на ул. ”Кириат Оно”, 4 в кв. ”Запад”, 1
в кв. ”Румяна Войвода”, 1 в кв. ”Осогово”, 2 на бул. ”Г.С.Раковски” и 1 на ул.
”Отец Паисий”.
Поради липсата на финансови средства през 2018 година просрочените
задължения към доставчици за материали са в размер на 519 лева.
Дейност „Озеленяване” се грижи за поддържане (косене, кроене,
засаждане и поливане на треви, цветя, храсти и друга декоративна
растителност) на над 600 декара зелени и тревни площи.
През 2018 г. в дейност “Озеленяване” са изразходвани следните средства:
за заплати и възнаграждения на персонала 30 853 лева; разходи за материали –
24 052 лева; за вода, горива и енергия – 31188 лева; за външни услуги са платени
2874 лева; за данъци, мита и такси са платени 2 278 лева, а за застраховки
“Гражданска отговорност” – 455 лева.
Общо разходите за работни заплати и издръжка възлизат на 91 700 лева.
Към 31.12.2018 година няма щатна численост в тази дейност.
От дейността са реализирани собствени приходи от извършените услуги
на територията на Община Кюстендил от услуга с автовишка, които възлизат
на 50 лв.
Поради липсата на финансови средства през същата година в тази
дейност просрочените задължения към доставчици са на стойност 7 982 лева, от
които 1 091 лева за материали и 6 891 лева за горива, вода и ел.енергия.
През 2018 година в дейност „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища” са реализирани следните разходи: за
заплати и възнаграждения на персонала 174 220 лева; за осигурителни вноски –
ДОО, ДЗПО, ЗОВ – 31 942 лева; разходи за материали – 269 617 лева; за вода,
горива и енергия – 82 766 лева; за външни услуги са платени 5 519 лева; за
данъци, мита и такси са платени 7 749 лева; за застраховка “Гражданска
отговорност” са платени 1 478 лева. През 2018 година са вложени материали в
текущ ремонт на улиците и тротоарите на стойност 366 128,89 лева. По обекти
тази стойност е разпределена както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обект
Джобове за контейнери
Поддръжка на утоци и шахти
бул. „България”-кърпеж
бул. ”Македония” - колектор
Път сметище
Паркинг болницата
Път Гола Велика
Хисарлъка
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770,60
4 447,98
386,15
521,67
3 736,63
382,92
1 287,45
168,00
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Паркинг Фантастико
Детски площадки
ПМГ канализация
Пл. ”Велбъжд”-шадраван
ул. ”Г.Тертер” - тротоар
с. Мирово - отводняване
ул. кв. Върташево
Път с. Буново
Ул. с. Грамаждано
Път с. Граница
Път с. Жиленци
Път с. Богослов
ул. кв. ”Изток”
Път с. Николичевци
Път с. Раненци

392,19
814,82
534,06
113,29
72,06
340,00
3 255,60
7 448,47
21 054,34
7 602,90
19 060,31
8 482,63
4 180,10

Път с. Ръждавица

7 066,98
25 540,00
7 381,64

25.

Път с. Слокощица

4 465,20

26.

Път с. Каменичка Скакавица
Ул. ”Гърлянски черешарник”
Път с. Уйно

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Път с. Цървен дол
Ул. Гороцветна – ДНА фасада
Ул. Р. Нотев-дере
С. Коняво - ограда
Ул. ”6-ти септември” - паркинг
Ул. ”Бузлуджа” - паркинг
С. Слокощица - църква
Ул. ”Жданов” - тротоар
Ул. ”Студен кладенец” – подпорна стена
Пл. ”Велбъжд” - кърпеж
кв. ”Герена” - паркинг
Път кв. ”Колуша”
с. Лозно - отводняване
с.Цървеняно - църква
Път с. Жеравино
кв. ”Лозенски механи”
Път кв. ”Колуша”
с. Николичевци - ограда
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16 033,20
2 662,80
23 833,83
56 522,34
348,83
210,40
507,60
202,97
53,46
141,96
175,09
2 948,20
556,51
99,05
916,54
88,27
502,61
706,84
230,60
564,91
2 830,02
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

с. Горна Гращица
Път с. Мазнево
Път с. Радловци
Път с. Лозно
Път с. Горна Брестница
Паркинг „Езерата”
Ул. ”Н.Рукавишников” - уток
Билетен център
Бетониране на знаци
Ул. ”Ал.Димитров - паркинг
с. Буново - покрив

8 603,15
6 775,00
13 094,36
77 817,82
76,36
18,80
151,85
72,11
197,30
28,50
561,23

Път с. Бобешино

60.

Бул. Дондуков

61.

Паркинг „НОИ”
Шахта с. Коняво
Детска площадка - Ларго
Пл. ”Велбъжд” - тротоар
Тротоар - поликлиника
Път м. Светена вода
Ул.”Антим I”- площадка
Път с. Горна Гращица
Тротоар - Спа център
Път с. Катрище
с. Николичевци - църква
Бариера сметище
Път с. Дворище
Път с. Гюешево
Ул. Иларион Ловчански - тротоар
Път с. Жабокрът
Път с.Стенско
Общо:

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

419,97
29,68

кв. ”Колуша” - уток

1 140,15
586,80
157,09
16,80
623,87
984,35
185,76
1 018,42
5 015,25
2 940,08
1 884,75
66,95
23,50
1 824,22
284,63
1 146,42
572,77
168,93
366 128,89

Общо разходите извършени в тази дейност възлизат на 573 291 лева.
През 2018 година в ПТБ с. Николичевци няма производство на
асфалтова смес.
Поради липсата на финансови средства през същата година в тази
дейност не са погасени задължения към доставчици на стойност 256 450 лева, от
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които 239 457 лева за материали; за вода, горива и енергия 16 650 лева и за
външни услуги – 343 лева.
От тази дейност за 2018 година са събрани приходи в размер на 4 201
лева, които са постъпили в Община Кюстендил.
При осъществяване на своята дейност ОП “Чистота” град Кюстендил
среща редица проблеми от най-различно естество. Липсата на финансови
средства през 2018 година е основната пречка за нормалното функциониране
на всички дейности. На второ място се нарежда техниката, с която разполага
предприятието. Тя е напълно амортизирана, което неминуемо води до чести и
скъпи ремонти. Друг проблем е недостатъчната щатна численост на персонала
в дейност „Чистота”. Необходимо е увеличение на заетите работници на
длъжност „Метач на улици”.
Миенето на уличната мрежа и площадите, както и поливането на
зелените площи се осъществява от 3 водоноски, които се нуждаят от основен
ремонт.
Предприятието разполага с 8 броя сметосъбиращи автомобила, 4 броя
контейнеровози и 2 мотометачки, с помощта, на които се осъществява
сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Кюстендил,
съгласно Заповед на Кмета относно границите на районите и честотата на
сметоизвозването. Наличната сметосъбираща и сметоизвозваща техника е
крайно недостатъчна за осъществяването на нормалното функциониране на
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Друг проблем е изхвърлянето
на строителни отпадъци в съдовете за смет, както и паленето на съдовете за
битови отпадъци, което води до тяхното амортизиране.
За нормалното функциониране на ОП „Чистота” е необходимо
закупуването на един контейнеровоз, един камион (самосвал) и една
сметосъбираща машина – 18 куб.м
Необходимо е и закупуване на снегорин Мерцедес Unimog за
осъществяване на зимното поддържане на пътищата. Към момента то се
осъществява от 10 броя автомобили, 1 фадрома и 4 трактора. Остарялата
техника, ангажирана в снегопочистването, води до увеличаване на разходите за
текущ и основен ремонт и чести аварии, което затруднява работата при зимни
условия.
Закупуването на специализирана техника ще доведе до чувствително
подобряване на работата на ОП “Чистота”, ще подобри системата за
сметосъбирането и сметоизвозването, ще позволи реализирането на качествено
обслужване на населението на Община Кюстендил и ще допринесе за
създаване на комфортна и здравословна жизнена среда.
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
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Р Е Ш И:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Чистота” гр. Кюстендил,
за 2018 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 31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-13/22.01.2019 г.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 970
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2018
година.
- ОП “Управление на общински имоти” гр. Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-13/22.01.2019 г., с която докладва, че дейността на общинските
предприятия се урежда, с Наредба за реда за създаването, дейността,
преобразуването и закриването на общинските предприятия, Правилник за
устройството и дейността на общинското предприятие, Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети от
Общинския съвет, ЗМСМА, ЗОС и други нормативни актове, Решения на
Общинския съвет и разпореждания на Кмета на Община Кюстендил.
В съвременните демократични общества основна задача на всички
държавни органи на местното самоуправление и местната администрация, с
активното съдействие на обществените организации, сдружения, фирми и
гражданите е създаването и поддържането на необходимата сигурност,
безопасност и спокойствието на всички живущи на определена територия, с
оглед осигуряването на необходимите условия за нормалното упражняване на
гражданските права и задължения.
Обществената сигурност не може да бъде осигурена от един държавен
орган или организация, тя е резултат от усилията на всички органи,
организации и фирми работещи на определена територия, като инициативата
и тежестта основно падат на органите на полицията и органите на местното
самоуправление. Опазването на Общинската собственост от посегателства и
създаване на условия за нормално протичане на работните процеси в
учрежденията, заведенията, предприятията и други обекти трябва да се
разглежда като една от основните задачи на органите на местното
самоуправление.
Това аргументира и създаването на Общинско предприятие “Управление
на общински имоти“.
Настоящият отчет на Общинско предприятие ”Управление на общински
имоти” представя информация за финансовото състояние и резултатите от
дейността на предприятието за 2018 год.
Дейността на предприятието се развива в следните направления:
1. Общо управление и организация.
2. Управление и организация на общинската собственост,
спортни дейности, пазари, платени паркинги и автогарово обслужване.
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3. Охрана на обекти, опазване на общинската собственост,
“Инспекторат по контрол“, относно спазване Наредбите на Община
Кюстендил и опазване на Обществения ред.
С 24 часов режим на охрана са осигурени 17бр. обекта и на осем часов
режим 2бр. обекта. Като сменноста на служителите на обектите е на 12 часа.
За всички обекти е изготвена необходимата документация според
изискванията на ЗЧОД, която установява състоянието на обекта и
регламентира работата на охранителите. Същата съдържа протоколи за
охранително обследване, планове за охрана на обектите, инструкция за правата
и задълженията на охранителите и други.
Провеждат се необходимите встъпителни, ежедневни и текущи
инструктажи на служителите, както и теоретическо и практическо обучение на
новопостъпилите служители.
Извършват се ежеседмични дневни и нощни проверки, с цел
осъществяване контрол върху работата на охранителите.
През отчетната година служители от предприятието са участвали в
охраната и при провеждането на следните масови мероприятия и прояви:
Задушниците: на ТП 1 и ТП 2, мероприятията по организацията и
провеждане на празника “Кюстендилска пролет”, охрана на футболните
мачове на А ОФГ - “Осогово” - 2017/2018 г., пролетен и есенен полусезон,
охрана на коледната украса на площад ”Велбъжд”, охрана на празника
”Седмица на черешата” и празника ”Седмица на плодородието”.
С цел подобряване оперативната обстановка в охраняваните обекти,
ръководството на ОП “Управление на общински имоти” е създало
необходимата организация за своевременно получаване на информация за
възникнали проблеми и отстраняване на пропуските, за осъществяване на
обучение и контрол на личния състав и за отстраняване причините и
условията за посегателства върху общинско имущество. За целта на обекти с
по-важно значение са монтирани технически средства за видеонаблюдение.
За всеки установен случай на допълнително възникнали проблеми в
пропускателния режим или физическата защита на обектите, както и за
установени посегателства върху общинско имущество или нарушения по
Наредбата за обществения ред, незабавно се уведомяват ръководителите на
предприятията или отговорните служители от общинската администрация,
като тук трябва да се отбележи, че за изминалата 2018 год. не са регистри- рани
кражби и произшествия.
През 2018 год. са извършени проверки на 21бр. обекти, като 7бр. дневни
и 14бр. нощни.
Обект “Езерата” е на 24 часов режим на охрана. Същия работи с
посетители от месец Май до месец Октомври, като дневната посещаемост е
около 80 души. За един месец обектът е посетен от 2 400 бр. Посетители. За
периода от 12.05.2018 год. до 31.10.2018 год. е посетен от 14 400 посeтители, като
8 600 за водните колела и 5 800 за лодките.
При осъществяване на своята дейност служителите от Общинска охрана
ползват разрешените от Закона за частната охранителна дейност помощни
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средства, белезници, каучукови и пластмасови палки, носят служебно
униформено облекло, служебни карти, ползват средства за комуникация,
радиостанции и мобилни телефони, като част от тях са въоръжени с газово
оръжие.
Служителите от Общинска охрана и ”Инспектората по контрол”,
работейки в екип, оказват непрекъснато съдействие на различни служби от
Общинската администрация и ОД на МВР - гр. Кюстендил. Те подпомагат
работата на тези структури като:
 Осигуряват нужното присъствие като поемни лица при поискване от
органите на ОД на МВР.
 Оказват съдействие при изпълнение на Заповеди от техническите
служби на общинската администрация.
 Издирват лица за връчване на уведомителни писма и заповеди.
 Помагат и съдействат на служба ”Жилищно настаняване” и ”Контрол
по строителството” при Община Кюстендил.
 Периодично се извършват проверки на заведения, относно спазване на
Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил, в
случай на неправомерно завземане на Общинска площ без правно
основание, върху която се разполагат маси за консумация на открито.
 Осигурява се постоянно присъствие и контрол на всички спортни и
културни мероприятия, с цел спазване на Наредбата за обществения ред
на територията на Община Кюстендил и Заповед № 919/13.08.2010 год.
на Кмета на Община Кюстендил.
 Служителите от Общинска охрана и ”Инспектората по контрол”
оказват съдействие при извършени проверки от Общинската
администрация, РУ на МВР, РЗИ, НАП и др. Институции.
 Извършват се непрекъснати проверки за опазване чистотата на
територията на Община Кюстендил, проверяват се нерегламентирани
сметища, както и изкупвателните пунктове за черни и цветни метали,
намиращи се на територията на община Кюстендил.
 Ежедневно се контролират и проверяват ППС с животинска тяга,
относно спазване на Наредбата за организацията и безопасността на
автомобилното движение на територията на община Кюстендил.
Всички тези усилия от страна на ОП ”Управление на общински имоти”
са довели до предотвратяване на дългогодишната практика за движение на
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ППС с животинска тяга по всяко време на денонощието на територията на
общината, както и съществено намаляване броя на извършваните кражби и
посегателства върху селскостопанска продукция.
Ежедневното излизане на патрулите, работещи по обществения ред,
спомага за предотвратяването на посегателства върху градската пътна
инфраструктура /шахти, бордюри и други/, както и по опазването от
унищожаване на тревните площи, декоративни храсти, пейки, улично
осветление и друга общинска собственост. За целта на територията на гр.
Кюстендил са поставени 140бр. камери за видеонаблюдение, като само през
2018 год. са монтирани допълнително още 60бр.
От бюджета на ОП „Управление на общински имоти“ за
видеонаблюдение са изразходвани средства в размер на 15 825,00 лв.
Работи се и по недопускане на просещи лица на територията на града,
нерегламентирана амбулантна търговия и събиране на ”помощи” от
гастролиращи лица.
За отчетната 2018 год. резултатите от дейността на ”Инспектората по
контрол” при ОП ”Управление на общински имоти” са следните:
1.Съставени Актове за административни нарушения - Общо: 46бр.
От тях по следните наредби на Община Кюстендил:
1. НОРТОК/Наредба за обществения ред на територията на Община
Кюстендил/. Общо: 18бр.
2. НОБАДТОК/Наредба за организацията и безопасността на
автомобилното движение на територията на Община Кюстендил/.
Общо: 19бр.
3. НПОЧТОК/Наредба за поддържане и опазване чистотата на
територията на Община Кюстендил/. Общо: 4бр.
4. НРУППОРИМДЕГОРДТОК/Наредба за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти рекламно - информационни монументални
декоративни елементи на градското обзавеждане и рекламна дейност
на територията на община Кюстендил/. Общо: 5бр.
2.Съставени Констативни протоколи - Общо: 240бр.
От тях по следните наредби на Община Кюстендил:
1. НОРТОК/Наредба за обществения ред на територията на Община
Кюстендил/. - Общо: 158бр.
2. НОБАДТОК/Наредба за организацията и безопасността на
автомобилното движение на територията на Община Кюстендил/.
Общо: 4бр.
3. НПОЧТОК/Наредба за поддържане и опазване чистотата на
територията на Община Кюстендил/. Общо: 10бр.
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4. НИОЗСТОК/Наредба за изграждане и опазване на зелената система
на територията на Община Кюстендил/. Общо: 1бр.
5. НРОККТОК /Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на
кучетата на територията на Община Кюстендил/. Общо: 32бр.
6. Други Констативни протоколи по жалби и сигнали. Общо: 35бр.
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
Връчване на АУАН ОП “УОИ“ - Общо: 46бр.
1. Връчване на АУАН ОП “УОИ“ - Общо: 46бр.
2. Връчени НП по горепосочените АУАН на ОП “УОИ“ - Общо: 11бр. на
Обща
стойност: 1 300,00 лв.
3. Връчени АУАН на МКБППМН - Общо: 120бр.
4. Връчени НП МКБППМН - Общо: 2бр. на Обща стойност: 300,00 лв.
5. Връчени НП РУ МВР - Общо: 43бр. на Обща стойност: 12 750,00 лв.
6. Връчени НП ОК - Общо: 2бр. на Обща стойност: 350,00 лв.
7. Връчени ПДИ ОК - Общо: 31бр. на Обща стойност: 9 050,00 лв.
9. Връчени АУАН от други Общини и Институции - Общо: 39бр.
10. Връчени НП от други Общини и Институции - Общо: 124бр. на Обща
стойност: 15 440,00 лв.
11. Връчени резолюции за прекратяване на АП от други Общини и
Институции - Общо: 15бр.
12. Връчени съобщения от ЧСИ - Общо: 3бр. на Обща стойност: 1 888,00
лв.
13. Връчени призовки от Районен съд - Общо: 3бр.
Общо връчени АУАН - 205бр.
Общо връчени НП - 182бр. на Обща стойност: 30 140,00 лв.
Общо връчени Покани за доброволно изпълнение - 31бр., на Обща
стойност: 9 050,00 лв.
Общо връчени резолюции за прекратяване на АП - 15бр.
Общо връчени съобщения от ЧСИ - 3бр. на Обща стойност: 1 888,00 лв.
Общо връчени призовки от Районен съд - 3бр.
14. Издадени протоколи за невръчени НП, ПДИ и АУАН - Общо: 56бр.
15. Невръчени ПДИ ОК, оформени без протокол - Общо: 17бр.
16. Връчени писма, покани, съобщения и др. - Общо: 43бр.
17. Извършени последващи проверки по Констативни протоколи Общо: 16бр.
18. Издадени уведомителни писма - Общо: 266бр.
19. Устни предупреждения - Общо: 513бр.
20. Извършени проверки по жалби - Общо: 37бр.
21. Извършени проверки по сигнали - Общо: 405бр.
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22. Задържани и настанени селскостопански животни /коне/ в
Общински приют - Общо: 4бр., събрани такси на Обща стойност: - 360,
00 лв.
23. Издадени служебни бележки за движение на ППС с животинска тяга
по заявени маршрути - Общо: 5 793бр.
24. Извършени проверки на ППС с животинска тяга за неплатени вноски
по НП - Общо: 1 075бр.
25. Извършени прегледи на всички ППС с животинска тяга, относно
оборудването им. /годишно - 1бр./
26. Новорегистрирани ППС с животинска тяга през 2018 год. - Общо: 8бр.
27. Свалени регистрационни номера на ППС с животинска тяга - Общо:
47бр.
28. Залепени стикери на МПС по чл.26, ал./1/, т.3 и чл.26, ал./3/ от
НОБА- ДТОК - Общо: 33бр.
29. Стикери с изтекъл срок - Общо: 1бр.
30. Извършени проверки на сергии в гр. Кюстендил и територията на
Община Кюстендил - Общо: 249бр.
31. Извършени проверки на пунктове за изкупуване на череши в гр.
Кюстендил и селата на територията на Община Кюстендил - Общо: 8бр.
32. Извършени периодични проверки на заведения с разположени маси
за консумация на открито - Общо: 195бр.
33. Издадени Констативни протоколи по чл.38 от НОРТОК във връзка с
извършени проверки на заведения - Общо: 96бр.
34. Извършени проверки в населени места на територията на Община
Кюстендил, относно спазване Наредбата за обществения ред и Наредбата
за поддържане и опазване чистотата на територията на Община
Кюстендил - Общо: 10бр.
35. Извършени проверки около районите на черкви и храмове, относно
продажба на свещи от амбулантни търговци - Общо: 5бр.
36. Присъствие и охрана на общоградски мероприятия и празници Общо: 99бр.
37. Оказване съдействие на служители от Община Кюстендил, кметове и
кметски наместници на територията на Община Кюстендил, относно
изпълнение на служебни задачи - Общо: 109бр.
38. Оказване съдействие на органите на реда и др. държавни органи Общо: 201бр.
39. Охрана на футболни срещи проведени в села на територията на
Община Кюстендил и гр. Кюстендил - Общо: 112бр.
Извършват се ежедневни проверки, съгласно изготвените графици на
Автопатрул № 1 и Автопатрул № 2 по следните маршрути: ЦГЧ, Траурен
парк, Крайни квартали на града, Поверени райони на инспектори, Спортни и
Детски площадки, лесопарк ”Хисарлъка“, около районите на училища и
Детски градини, относно спазване на обществения ред и предотвратяване на
кражби и просия на обществени места от роми и др. лица. На управляваните от
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
тях МПС са поставени 2бр. Видеорекордери, от които ежедневно се свалят
записи.
В процеса на изпълнение на преките си задължения, като средство
регулиращо движението и паркирането на МПС в града и налагане на
съответните мерки за репатриране на автомобилните нарушители, двата екипа
на специализиран автомобил ”Паяк” работят съгласно Наредбата за
организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на
Община Кюстендил. Контролът по спазване на тези правила за паркиране,
както и дейността по принудителното преместване се осъществява от
служители на ОП ”Управление на общински имоти”, като за целта е монтиран
видеорекордер на специализирания автомобил /паяк/ и ежедневно се
извършва сваляне на записи. На паркинга за репатрирани МПС е монтирана
техника за видеонаблюдение и се извършва непрекъснат видеоконтрол от
охранители през деня и в тъмната част от денонощието.
- Репатрирани МПС на наказателен паркинг през 2018 год. - 753бр.
- Санкционирани водачи на МПС на място през 2018 год. - 421бр.
- Общо санкционирани водачи на МПС през 2018 год. -1 174бр.
Приходите от дейността на специализиран автомобил за репатриране
на неправилно паркирали автомобили и паркинга за репатрирани
автомобили за 2018г. възлизат на обща стойност: 38 605,00лв.
Постъпили жалби от граждани, за нарушаване правилата за движение и
паркиране на МПС се решават по същество за всеки конкретен случай и се
връща компетентен отговор в срок.
За 2018 год. на територията на гр. Кюстендил има въведен режим за
кратковременно платено паркиране на 3бр. паркинги, както следва:
- Паркинг № 1 - ул . ”Цар Освободител” - 29бр. паркоместа.
- Паркинг № 2 - ул . ”Цар Освободител” - 19бр. паркоместа.
- Паркинг № 3 - м - н “Европа” - 45бр. паркоместа.
- Издадени пропуски за паркинги през 2018 год. - 40бр.
Паркоместа по чл.34, ал. /5/ с пропуск
- Месечно паркиране: 5бр.
- Приходи на стойност: 1 620,00 лв.
Паркоместа по чл.29, ал. /4/ с пропуск
- Целогодишно паркиране - 10бр.
- Приходи на стойност: 5 749,89 лв.
С оглед осъществяване на по - добър контрол на същите са поставени
камери за видеонаблюдение.
Реализираните приходи от дейността на паркингите за 2018г. са на
стойност: 100104,00 лв.
Следва да се отбележи, че в резултат на активна и целенасочена дейност
на ОП ”Управление на общински имоти”, ОД на МВР гр. Кюстендил и Община
Кюстендил за противодействие на извършване на противообществени прояви
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от страна на малцинствата от кв. ”Изток”, криминогенната обстановка в града е
значително подобрена в сравнение с минали години.
Своевременно, адекватно и мигновено се реагира на всеки получен
сигнал от граждани за нарушения по наредбите на Община Кюстендил, като
при необходимост се иска съдействие от съответните общински служби.
Постигнато е добро взаимодействие със служителите на ОД на МВР гр.
Кюстендил в обмена на информация, отнасяща се до дейността на ОП
“Управление на общински имоти” и в оказването на съдействие при
необходимост.
В ОП ”Управление на общински имоти” се извършват и други дейности,
като стопанисване и управление на предоставените движими и недвижими
имоти, общинска собственост - ”Кооперативен пазар”, спортни обекти,
съоръжения, търговски обекти, сгради и обособени части от тях, в това число и
тези за извършване на извън болнична дейност, стопански инвентар,
/складове/, открити и покрити терени. Поддържане, управление и
модернизиране на предоставените спортни обекти и съоръжения, които да
отговарят на съвременните изисквания за водене на учебно-тренировъчна и
спортно състезателна дейност, създаване на условия за предоставяне на
спортни услуги на населението, предоставяне на спортна база за задоволяване
на потребностите на спортните организации, учебните и детски заведения и
развитието на спорта за хора с увреждания, по ред определен от Общинския
съвет. Картотекираните спортни обекти и съоръжения, предоставени за
управление са, както следва:











Спортен комплекс - “Осогово“;
стадион “Странджата“;
спортен терен за тенис на корт;
спортен терен за футбол с.
Богослов;
спортен терен за футбол с. Лозно;
спортен терен с. Жабокрът;
спортен терен с. Багренци;
спортен терен с. Стенско;
спортен терен с. Граница;
спортен терен за футбол, волейбол,
плувен басейн с. Соволяно;








спортна площадка ж.к ”Запад“;
спортна площадка ж.к “Румена
войвода“;
спортна площадка кв. “Герена“;
спортна площадка до стадион
“Странджата“;
спортен терен за футбол с.
Копиловци;
спортен терен, плувен басейн с.
Коняво и др.

Съгласно изискванията на закона за физическото възпитание и спорта,
ежегодно Община Кюстендил сключва договори за спортно развитие със спортните
клубове за безвъзмездно ползване на общинска спортна база за реализиране на
тяхната учебно - тренировъчна и спортно състезателна дейност. Сключени са такива
договори с 23бр. спортни организации.
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През 2018 год. са проведени различни спортни прояви по всички видове спорт,
заложени в Общинския спортен календар. Проведоха се и ежегодните Общински
ученически игри - общински, областен, зонален и финален етап, в които взеха
участие всички училища на територията на Община Кюстендил. За всяко проведено
състезание се пуска заявка за необходимите материали, уреди, подготовка на терен и
др. и съответно се организира дежурство на персонала по подготовката на спортната
база за провеждане на мероприятието.
Служителите от “Управление на общински имоти“ съдействат за
организацията и провеждането на мероприятия, проведени в спортен комплекс
“Осогово“ и стадион “Странджата“.
През 2018 год. подадени заявки от спортните клубове за провеждане на спортни
мероприятия в спортен комплекс “Осогово“ и стадион “Странджа“ са, Общо: 141бр.
Извършват се текущи поддръжки и подобрения на терена на стадион Осогово.
Положени са пътеки на външната лекоатлетическа писта.
Извършен е текущ ремонт на коридорите в спортен комплекс “Осогово“, както
и на някои съблекални, бани и зали. Стойността на текущия ремонт възлиза на 3
182,00лв.
Подменени са осветителните тела в коридорите и част от залите в сградата на
спортен комплекс Осогово с модерни енергоспестяващи осветителни тела.
Изградена е и тоалетна за инвалиди на партера в сградата.
За подобряване състоянието на тенис кортовете са изразходвани
средства в размер на 4 255,00лв.
За цялостната текуща поддръжка и подобрения извършени на терена на
стадион „Осогово“ и стадион „Странджа“ ,както и в сградата на спортен комплекс
„Осогово“ за 2018г. са изразходвани средства за материали в размер на 41 666,00лв.
За финансиране дейността на спортните клубове, съгласно утвърдена
субсидия, Решения на Общински Съвет гр. Кюстендил, Общински спортен
календар и Ученически игри са преведени общо – 17 5235,38лв., от тях:
 Утвърдена субсидия за спортни клубове: 105500,00лв.
 Общински спортен календар: 59399,32лв.
 Спортист на Кюстендил за 2018г.: 1208,00лв.
 Ученически игри 2017/2018г.: 9128,06лв.
Кооперативният пазар с местонахождение ул. ”Харковска” предоставя
наличната материална база за ползване срещу заплащане от физически и
юридически лица за осъществяване на търговска дейност. На търговците се
предоставят закрити помещения, павилиони, маси и други общински площи под
наем, като се провеждат търгове и се подписват договори. Информират се по
подходящ начин лицата, осъществяващи търговска дейност, както и гражданите за
реда и специфичните изисквания, съгласно правилата и условията на пазара,
Наредбата за администриране на местните такси и услуги на населението, като се
изпълняват и други задължителни за изпълнение разпореждания.
Осигуряват се условия за екологичен, санитарен, ветеринарен контрол и други
необходими условия в защита интересите на потребителя.
Осигуряват се безопасни условия на труд за осъществяващите търговска
дейност на лица, както и безопасност на гражданите. Определя се точно време на
пазара, а при необходимост и точен график за зареждане, извозване на амбалажа,
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влизане на МПС в района на пазара и др. Организира се реда и чистотата на пазара.
Работи се в тясна връзка със специалистите от Общинската администрация, РЗИ,
ДАБХ, ОД на МВР и др. органи по отношение спазването на нормативните уредби.
Резултатите от горепосочените дейности за 2018 год. са следните:
Кооперативен пазар:
Събиране на ежедневни такси от търговци на Кооперативен пазар.
1. Приходи на стойност: 9 413,20 лв.
Магазини: Общо - 18бр.
2. Приходи с договори за наем - 8бр.
3. Приходи на стойност: 16 054,70 лв.
4. Без договори за наем - 6бр. /обезщетение/
5. Приходи на стойност: 15 037,92 лв.
Регистрирани земеделски производители за плодове и зеленчуци.
Сектор №1
6. Маси с договор - 4бр.
7. Приходи на стойност: 2 243,76 лв.
Регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци.
Сектор №2
8. Маси с договор - 5бр.
9. Приходи на стойност: 6 857,42 лв.
Павилиони - ”Промишлени стоки”. Общо: 11бр.
10. С договор и под наем - 11бр.
11. Приходи на стойност: 4 961,88 лв.
Кафе - автомати. Общо: 14бр.
12. С договори под наем - 13бр.
13. Приходи на стойност: 2 972,40 лв.
Съоръжения с ролетни щори. Общо: 20бр.
14. С договори за наем - 3бр.
15. Приходи на стойност: 2 875,65 лв.
20. Без договори - 10бр.
21. Приходи на стойност: 10 637,57 лв.
Павилиони за вестници и списания. Общо: 21бр.
22. Без договори - /обезщетения/ - 14бр.
23. Приходи на стойност: 10 984,92 лв.
Метални маси за промишлени стоки /битак/. Общо:14бр.
24. Без договори за наем - 6бр.
25. Приходи на стойност: 3 900,00 лв.
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Зеленчуков пазар “Стубело“ - ул. “Дондуков“. Общо: 12бр.
26. С договори - 6бр., продажба на грозде - /сезонно/.
27. Приходи на стойност: 1 274,00 лв. /за един месец/.
30. Такса смет - /приходи на стойност/: 2 146,80 лв.
Общите приходи реализирани от предприятието от дейността на пазарите
за 2018 год. възлизат на 93944,38 лв., включващи наеми на помещения и магазини,
наеми на пазарни маси, такси от ежедневно таксуване и обезщетения за ползване на
маси и терени без договори.
Поликлиники:
Централна Поликлиника, БМП, Стоматология и Поликлиника ”Запад”, ул.
”Яворов” - № 4 - 6 и 9 разполагат с общо 161бр. кабинети и 4бр. други помещения,
като в това число:
 В сградата на поликлиниката - 79бр. и помещение за денонощна аптека.
 В сградата на бивша БМП - 36бр. и помещение мазе.
 В сградата на стоматология - 36бр. и помещение подземие.
 В поликлиника “Запад“ - 10бр. и междинно помещение.
 Общ брой анекси към договори за 2018 год., за наем на кабинети и
помещения, Общо: 68бр., повечето от кабинетите са включени в
”Медицински центрове” в един договор и с един управител.
 Сключени договори - 1бр.
 Анекси за промяна на обстоятелствата по стар договор - 3бр.
 Общо сключени договори за 2018 год. - 71бр.
 Общ брой наематели без сключени договори, които заплащат обезщетение
за неправомерно ползване на помещенията по чл. 236, и ЗР от ЗЗД - Общо:
3бр.
 МЦ “ЕВРОМЕД“ - ООД с управител д-р Крумов.
 “АИППМП“ ЕООД, с управител д-р Капка Кирилова в Поликлиника
“Запад“, бл.106.
 Терен за поставяне на банкомат - партер /Поликлиника/ от ”Първа
Инвестиционна банка”, клон Кюстендил, с управител: Бойко Клечков.
 Свободни кабинети в Поликлиника и БМП - 2бр., каб. 412 и 413.
 Свободни помещения в Поликлиника и БМП - 2бр. /мазе - сутерен/. Не е
освободено от ОС на ДПС, таванско помещение - ет. 05.
 Свободни кабинети в Стоматология - 5бр. На 4-ти етаж не са ползвани от
години, подлежат на ремонт.
 Свободни помещения в Стоматология - 1бр. /мазе - партер/
 Свободни кабинети в Поликлиника кв. ”Запад” - 1бр.
 Предоставени кабинети за ползване на Социални дейности, Социален
патронаж, Местни приходи и др. Общински дейности - 12бр.


Събрани суми от наеми на Поликлиники през 2018 год., възлизат на
Обща стойност: 156 180,79 лв.
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Събрани суми от обезщетения за 2018 год., възлизат на Обща стойност:
8 991,84 лв.

Събрани суми от такса смет за 2018 год., възлизат на Обща стойност:
337,91 лв.


Събраните приходи за 2018 год., възлизат на Обща стойност: 165510,54 лв.
Автогара:
ОП “Управление на общински имоти” осъществява дейност по автогарово
обслужване на превозвачи на пътници.
- Сключени договори с превозвачи за 2018 год. - 7бр.
- Приходи от същите възлизат на Обща стойност: 6 084,00 лв.
- Превозвачи без сключени договори - 3бр.
- Приходи от същите възлизат на Обща стойност: 540,00 лв.
- Приходите от сключените договори с превозвачи и без договори, възлизат на
Обща стойност: 6 624,00 лв.
- Отдадени помещения под наем - 3бр.
- Приходи от същите възлизат на Обща стойност: 4729,68 лв.
- Кафе автомати - 1бр.
- Приходи на стойност: 205,20 лв.
Предприятието има 7бр. сключени договори с превозвачи за ползване на
секторите и паркинг на Автогара Кюстендил, както и ползване на пътната
инфраструктура на територията на Община Кюстендил. Сумата събрана до момента
от автогарово обслужване и наеми в сградата на автогарата възлиза на стойност: 30
993,23лв., включваща и плащания от минали години.
Диспечерите на Автогара Кюстендил, назначени на трудови договори към ОП
”Управление на общински имоти” изготвят ежедневни справки за пристигащите и
отпътуващи от Автогара Кюстендил автобуси, както и закъснели, незаверени и
непокрити курсове. Диспечерите са длъжни да дават информация на гражданите за
разписанията на автобусите по различните маршрутни линии и да заверяват пътните
листове на превозвачите.
В предприятието са въведени вътрешни правила за съхранение, използване и
архивиране на документите. Правила осигуряващи своевременно, точно, вярно и
пълно осчетоводяване на операциите, като се прилага и системата на двойния
подпис. Следи се цялата оперативна и финансова информация като надеждност и
всеобхватност.
Разработени са вътрешни правила за работната заплата, изготвени и
адаптирани спрямо изискванията и дейността на ОП ”Управление на общински
имоти”. В тях подробно и ясно са уточнени формирането на средствата и работната
заплата в предприятието, както и допълнителните възнаграждения, изчислението и
изплащането на сумарното работно време.
Общата численост на персонала към 31.12.2018 год. са 119бр. служители, а по
щатно разписание - 122бр.
Новопостъпили служители в предприятието - 31бр. С едногодишни договори
по програми от “Бюрото по труда“ за продължително безработни са назначени 13бр.
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лица. През годината по взаимно съгласие са напуснали 17бр. служители. По време на
изпитателен срок е прекратен 1бр. трудов договор на служител. Прекратени срочни
трудови договори, назначени по програми от “Бюрото по труда“ - 13бр. Наложени
дисциплинарни наказания на служители за нарушение на трудовата дисциплина:
- ”Забележка” - 1бр. служител.
- ”Предупреждение за уволнение” - няма наказани служители.
- “Дисциплинарно уволнен” - 1бр. служител.
Като цяло приходите, реализирани от дейността на предприятието за 2018 год.
възлизат на стойност 452 238,92лв., а разходите са 1 748 876,00лв.
Дейността на ОП ”Управление на общински имоти” е съизмерима не само с
евентуално получените финансови резултати, а с възприетият положителен
превантивно възпитаващ ефект, допринасящ за една по - благоприятна среда за
работа и живот в Община Кюстендил през последните години.
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 за дейността и отчета на ОП “Управление на общински
имоти” - гр. Кюстендил, за 2018 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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-13/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 971
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2018 година.
- ОП “Ученическо хранене” гр. Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0013/22.01.2019 г., с която докладва, че дейността на общинските предприятия се
урежда, с Наредба за реда за създаването, дейността, преобразуването и закриването
на общинските предприятия, Правилник за устройството и дейността на общинското
предприятие, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приети от Общинския съвет, ЗМСМА, ЗОС и други
нормативни актове, Решения на Общинския съвет и разпореждания на Кмета на
Община Кюстендил.
Общинско предприятие „Ученическо хранене” е стопанска структура по
смисъла на „НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ДЕЙНОСТТА,
ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И ЗАКРИВАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, чрез
която община Кюстендил осъществява самостоятелно стопанска дейност съгласно
Закона за общинската собственост. Предприятието е специализирано звено на
община Кюстендил за осигуряване на ученическо столово хранене за общинските
училища, финансирано от общинския бюджет.
Предметът на дейността на ОП „Ученическо хранене” гр. Кюстендил включва
няколко основни направления, по които предлагам на Вашето внимание годишният
анализ на дейността.
I. Осигуряване / производство и доставка / на столово хранене в общинските
училища на гр. Кюстендил за учениците заети в целодневна организация на
учебния ден.
През периода са произведени 393 618 условни броя обeдна продукция с 21 018
броя повече от предходната година, разпределен средно за 730 ученика. Общият
размер на производствените разходи е 323 496 лв., отчетените възстановени разходи са
в размер на
277 010 лв. Анализа показва, че разходите по осигуряване на
столовото хранене за сметка на Община Кюстендил в размер на 0,36 лв. средно
дневно на един ученик, в годишен размер 46 486 лв.
II. Осигуряване / производство и доставка / на подкрепителна закуска на
всички ученици от I-ви до IV-ти клас в общинските училища на гр. Кюстендил.
Подкрепителни закуски за периода са произведени 233 647 бр. Разпределени са
средно между 1 298 ученика. Общият размер на производствените разходи е 183 780
лв. от които 142 523,60 лв. са възстановени от бюджета на училищата. За сметка на
собствените приходи на Община Кюстендил са осигурени 41 256 лв., или 0,18 лв. за
брой закуска.
III. Стопанисване на предоставените от Община Кюстендил обекти и
оборудване.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
 Кафе-сладкарница „Шампиони” – през 2018 г. е реализиран положителен
финансов резултат в размер на 8 115 лв., поради сведените до минимум
стопански разходи и работния процес на обекта работещ на принципа само за
организирани мероприятия /детски рождени дни, коктейли, партита и др./ по
предварителна заявка. Прихода от обекта е в размер на 20 530 лв. и
направеният разход в размер на 12 415 лв.
 Клуб-ресторант „Театъра” – отчетени приходи в размер на 120 674 лв., при
направени разходи в размер на 112 385 лв. – превишение в приходите с 8 289 лв.
 През 2018 г. от стопанисваното оборудване - кафе-машина-Траурен парк;
кафе-машина; автомат за пакетирани храни и автомат за продажба на
пуканки в Общински драматичен театър и кафе-машина в Зоопарк
„Хисарлъка” – реализира общо отчетени приходи в размер на 42 682 лв. при
направени разходи в размер на 14 089 лв. – превишение в приходите с 28 593 лв.
 Общински плажен комплекс гр. Кюстендил – през 2018 година плажът е
посетен от 28 399 души с 3600 души по-малко от предходната година.
Реализирани приходи от продажба на билети за вход, за чадър, за шезлонг и
консумация са на стойност 87 364 лв. Приходите от продажбата на стоки на
двата обекта на плажа са в размер на 52 128 лв. Отчетени разходи в
предприятието за този обект възлизат в размер на 83 374 лв. Въпреки
намалената посещаемост обекта показва положителен финансов резултат в
размер на 56 118 лв.
 Общинско предприятие „Ученическо хранене”, стопанисва 6 броя
ученически бюфети в I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”; II ОУ „Даскал
Димитрий”, III ОУ „Проф. Марин Дринов”, VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
и ПМГ „Проф. Ем. Иванов”. Общо отчетени приходи са 210 084 лв. при
направени разходи в размер на 176 026 лв. – превишение в приходите с 34 058
лв.
 Парк-хотел „Кюстендил” – през 2018 г. обекта е реализирал 12 053 нощувки
с 7 % повече посещаемост от предходната година, при средна месечна заетост
22 % на хотела. Ресторанта към парк-хотел „Кюстендил” е увеличил с 20 %
повече обема от работа от 2017 година. В парк-хотел „Кюстендил“ се предлагат
услуги /външен топъл целогодишен минерален басейн 38 градуса, джакузи,
парна баня, сауна/, тангенторна вана, въздушно вихрова вана, легло за
ексфолиация на цяло тяло с минерална вода и природни ексфолианти,
кабинет за физиотерапия със следните уреди: апарат за електротерапия;
апарат за електростимулация и йонофореза; апарат за електротерапия и
вакуум и апарат за магнитотерапия с 4 индуктора. След консултация с лекар
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могат да се извършват процедури /подходящи за опорно-двигателен апарат в
съчетание с минерална вода/. Общия приход от предоставените услуги в паркхотел „Кюстендил” за 2018 г. е 1 050 784 лв., като са направени разходи в размер
на 901 868 лв. От направения анализ по дейности, цитирания обект е увеличил
прихода с 20% повече от предходната година.
IV. Ведомствен кетеринг – мероприятия на общински структури и
организации.
През 2018 г. са организирани 50 бр. мероприятия за общинска структура, които
в случая не се отразяват като приходи от продажби, а се отчитат с документи за
вътрешен оборот, техният размер е със себестойност 28 002 лв.
V. Външен кетеринг – за всички физически и юридически лица.
И през 2018 г. предприятието продължава да организира групови хранения с
контрагенти, с които има сключени договори и извършване на кетъринг услуги с
частни лица. За цитирания период са произведени 701 123 условни броя кухненска
продукция с 50 % повече от предходната година, като разходите и приходите са:
- разход в размер на 78 263 лв.
- приход в размер на 103 209 лв.
Превишение на приходите от тези дейност е 24 946 лв.
В същото време собствената продукция, продадена в различните търговски
обекти, предоставени за стопанисване от предприятието се е увеличило с 25 % повече
от предходната година. За изминалата 2018 г. са произведени 177 537 условни броя
закуски и сладкарска продукция, направени са над 100 бутикови и сватбени торти,
120 броя обредни пити, 240 бр. баници, 16500 бр. дребна сладкарска продукция
(еклери, индианки, толумби, реванета, баклави, дребни сладки, петифури и др.)
През 2018 г. ОП „Ученическо хранене” от така наречената „стопанска дейност”
в търговските си обекти, общия приход е 636 671 лв., при направени разходи в размер
на 476 552 лв. или 160 119 лв. превишение в приходите.
Отчетените приходи от цялостната дейност на предприятието за финансовата
2018 г. са в размер на 1 895 581 лв., от тях 208 126 лв. са възстановени като разход, 636
671 лв. са приходи от стопанската дейност на предприятието, а сумата 1 050 784 лв. са
приходи от дейността на парк-хотел „Кюстендил”. Разходите на касова основа за 2018
г. са 1 435 164 лв., по дейности са отчетени: 638 338 лв. за осигуряване на
подкрепителна закуска на учениците от 1-ви до 4-ти клас; обяд на учениците на
целодневна форма на обучение; стопанисване на 10 броя обекти и 796 826 лв. за
стопански обект – парк-хотел „Кюстендил”.
ОП „Ученическо хранене”, като бюджетно предприятие е изпълнило всички
поставени му социални задачи: достойно защитава пилотния проект по въвеждане на
целодневната форма на обучение, полага грижата на добър стопанин и подържа в
отлично техническо и материално състояние всички предоставени за ползване
обекти. Така предоставените за стопанисване и управление обекти, ОП „Ученическо
хранене” показва, че е преизпълнило приходите си, постигната е социална функция
по осигуряване на качествени и здравословни храни за децата от училищата, като
водещо е безкомпромисното спазване на изискванията на нормативната уредба
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(Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците и училищните лавки и
Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в училищните бюфети и ученическите столове). Постигнато е
положително развитие на всички специфични дейности свързани със стопанисването
на общински туристически обект – парк-хотел „Кюстендил”, съгласно закона за
туризма и подзаконовите актове по прилагането му.
Перспективите за развитие на предприятието се изразяват в увеличаване
производителността на произвежданата продукция, като за целта се закупи
оборудване с по-висока производителност – планетарен миксер, тестомесачка,
картофобелачка и нова машина за разнообразие в производството – формоваща
машина за производство на изделия от рядко до леко твърдо тесто. Изграждане на
закрит плувен басейн в парк-хотел „Кюстендил”, използването на лековитата
минерална вода ще привлече повече туристи, и увеличи приходите от стопанската
дейност на парк-хотел „Кюстендил”.
Необходимо е да се предприемат мерки за повишаване на квалификацията на
персонала и оптимална кадрова обезпеченост, защото в ОП „Ученическо хранене”
всичко което се получава е в резултат на пряко въздействие върху стоки и продукция
от човешкия фактор.
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 2018 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.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-13/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 972
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Информация за дейността на общинските предприятия през 2018 година.
- ОП “Обществена пералня” гр. Кюстендил
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0013/22.01.2019 г., с която докладва, че дейността на общинските предприятия се
урежда, с Наредба за реда за създаването, дейността, преобразуването и закриването
на общинските предприятия, Правилник за устройството и дейността на общинското
предприятие, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приети от Общинския съвет, ЗМСМА, ЗОС и други
нормативни актове, Решения на Общинския съвет и разпореждания на Кмета на
Община Кюстендил.
Настоящият отчет на ОП ”Обществена пералня” предоставя информация за
финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието зa 2018 година.
Общинско предприятие „Обществена пералня” е специализирано звено на
Община Кюстендил за задоволяване нуждите от перилни и други услуги на
общински, социални, здравни заведения, фирми и граждани по смисъла на гл.6 от
Закона за общинската собственост.
Осъществява се постоянен контрол на работния процес като се спазва
стриктно Наредба № 12/16.11.2018 г. за хигиенните изисквания към устройството и
експлоатацията на обществени перални. Перилните препарати и дезинфектанти,
които се използват в предприятието, притежават необходимите сертификати и са
одобрени за употреба от Министерство на здравеопазването. Изпирането и
дезинфекцията се извършва по химиотермодезинфекционен метод, а чистото пране
се предава на клиента в опаковка, недопускаща допълнително замърсяване.
Общата численост на персонала към 31.12.2018г. е 8 служители. Провеждат се
необходимите встъпителни и текущи инструктажи на работниците по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
В предприятието са разработени вътрешни правила за работна заплата, които
са адаптирани спрямо изискванията и дейността на ОП ”Обществена пералня”. В тях
ясно е уточнено формирането на средствата и работната заплата в предприятието.
В ОП „Обществена пералня” са въведени правила осигуряващи своевременно,
точно, вярно и пълно осчетоводяване на операциите, като се прилага и системата на
двойния подпис. Следи се цялата оперативна и финансова информация като
надеждност и всеобхватност.
В сравнение с 2014 г, която бе първата година на функциониране като
Общинско предприятие, обема на прането се е увеличил повече от три пъти.
През 2018 г. в ОП ”Обществена пералня” са изпрани 50 740 кг. пране, което е с
8% повече в сравнение с 2017 г., когато са изпрани 47 000 кг. През изминалата година
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най-голям потребител на услугата е парк-хотел „Кюстендил”, който е предоставил 30
850 кг. пране. В сравнение с предходната година това е ръст от 3 %.
След него се нареждат детските градини с 9 252 кг. пране, а от общинските
предприятия и структури най-често наши клиенти са ОП „Ученическо хранене” с
666 кг. и Обект 366 с 584 кг.
През 2018 г. фирмите и гражданите ползвали услугата са предоставили 9 570
кг. пране. Това е ръст от 50 % в сравнение с предходната година, когато тенденцията е
била същата. Увеличаването на тази група потребители е най-голямо, като в
сравнение с 2014 г. то е повече от шест пъти.
Като цяло приходите на предприятието възлизат на 71 469,26 лв. , които са с 26
469,20 лв. повече от предвидените в бюджета за 2018 г.
Разходите за работни заплати са 50 020,00 лв., при първоначално заложени в
бюджета за 2018 г. 56 000 лв. Икономията се дължи на излизане в дългосрочен
болничен на две от работничките и временна неработоспособност на останалите
работници.
Разходите за задължителни осигурителни вноски направени през 2018 г. са на
стойност 9 576 лв. при заложени в бюджета 12 900лв.
Разходите за материали са на стойност 8001 лв. Икономията от 2 000 лв. е
поради по-ниските цени на основните материали, на база сключени договори за
обществена поръчка за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна
издръжка.
Платените вода, горива и енергия през 2018 г. са на стойност 19 613 лв.
Стойността на използваните външни услуги е 3 179 лв.
Разходите на ОП „Обществена пералня” са на обща стойност 90 610 лв.
Като цяло през последните години се наблюдава тенденция на постоянно
увеличаване на обема на работа, което се дължи не само на общинските предприятия
и структури, но и на засиления интерес от страна на фирми и граждани.
Благодарение на внедрените нови машини през 2017 г, което доведе до двоен ръст на
производителността, успяваме да отговорим на повишения интерес към услугата,
предоставяна от ОП „Обществена пералня”.
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 2018 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
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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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-13/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 973
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
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 2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-007/22.01.2019 г., с която докладва, че в изпълнение на 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, приет с Решения №190 от 31.01.2013 г. и №237 от
22.02.2013 г. и променен с Решение №588/06.02.2014 г. от заседание на Общински
съвет – Кюстендил, представяме на Вашето внимание доклад за дейността на
Комисията през 2018 г. Същият е фактологичен по своя характер и представя
накратко работата на Комисията по организиране на дейността и разпределяне на
средствата от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на
репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в
Община Кюстендил.
Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Правилника средствата в Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и
лица, живеещи на семейни начала в Община Кюстендил се осигуряват от бюджета на
Община Кюстендил и за 2019 г. размерът им е определен в Решение на ОбС –
Кюстендил за приемане на бюджет. Съгласно чл. 16, ал. 2 от Правилника,
отпусканата парична сума за финансово подпомагане на семейства и двойки от
общинския фонд е в размер до 3 000 лв.
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
разпределяне 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 2018 г.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-7/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 974
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска
собственост в Община Кюстендил за 2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0012/22.01.2019 г., с която докладва, че общинската собственост се управлява в интерес
на населението на общината, съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост (ЗОС), под общото ръководство на Общинския съвет.
В изпълнение на политиката на общината за управлението на общинската
собственост, на основание чл.15, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС,
Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с
общинска собственост по предложение на Кмета на общината.
Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост има
отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното
изпълнение, може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните
условия и нормативнита уредба, с решение на Общинския съвет.
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 2019 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
01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

/Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година е приложена
към Протокола/
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-12/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 975
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Допълване на Решение № 867 прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 31.08.2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-006/21.01.2019 г., с която докладва, че на територията на Община Кюстендил има едно
съществуващо депо за твърди битови отпадъци. Намира в м.“Гладни рид“, землище
на с. Радловци, община Кюстендил. Депото не отговаря на изискванията на
българското и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда
и управление на отпадъците, и е с отдавна изчерпан капацитет. Експлоатира се и след
2009 година, когато беше крайния срок за неговото закриване, поради липса на друго
действащо регламентирано депо в региона. Технически невъзможно е депото да се
приведе в съответствие с изискванията на европейското законодателство, поради
което същото е определено за закриване и последстваща рекултивация.
Преустановяването на експлоатацията му, рекултивирането на обекта и
възстановяването на прилежащите към него терени в приемлив вид няма алтернатива
и би довело до решаването на един от най-значимите за общината проблеми.
Със Заповед №РД-122/20.11.2017 г. на директора на РИОСВ Перник, общинското
депо официално е спряно от експлоатацията.
Предвид необходимостта от рекултивация на депото, Община Кюстендил е
изработила проект за рекултивация на същото. За провеждане на процедура за
кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е необходимо
решение на Общински съвет за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на
проекта.
С Решение № 867, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил,
проведено на 31.08.2018 г. Общинският съвет дава съгласие и одобрява провеждането
на процедура за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни ТБО – с. Радловци,
м. „Гладни рид“, общ. Кюстендил.
Предвид мотивите, изложени в Докладната записка 61-00-195/13.08.2018 г. и след
проведена среща и изисквания на Управителния съвет на Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда е необходимо Решение №
867 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2018 г.
да бъде допълнено с т. 2, която да има следния текст:
Реализирането на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни
ТБО с. Радловци, м. „Гладни рид”, Община Кюстендил е от приоритетно значение за
Община Кюстендил.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, 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:
Допълва Решение № 867 прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 31.08.2018 г. с т. 2 - „Счита, че реализирането на проект
„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни ТБО с. Радловци, м.
„Гладни рид”, Община Кюстендил е от приоритетно значение за Община
Кюстендил”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-6/21.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 976
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41

Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 - 2020 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-008/22.01.2019 г., с която докладва, че Община Кюстендил е конкретен бенефициент по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. и разработва
проектно предложение по откритата за кандидатстване операция в рамките на:
 Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване";
 Инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални
услуги от общ интерес";
 Специфична цел № 2 към ИП 3 „Намаляване броя на възрастните и хората с
увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни
услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа".
Общата цел на проектното предложение на Община Кюстендил е подобряване
на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с
увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна
среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за
предоставянето им.
Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни
хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел
осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните
домове.
Реализирането на проекта в Община Кюстендил ще е в изпълнение на
заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018 г.
Дейностите в проектното предложение ще се осъществяват чрез:
 прилагане на модел и единни програми за предоставяне на почасови мобилни
интегрирани здравно-социални услуги и обучение на персонала, чрез изготвена
Методика за предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и
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лица с увреждания"
от Министерство на здравеопазването по процедура
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 1" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020
г.
 Мярка 2 (операция 6): Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на
почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с
увреждания и възрастни хора на Плана за действие за периода 2018 - 2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС №
28/19.01.2018 г. и е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата
за хората с уреждания и възрастните хора и изграждането на алтернативна подкрепа
в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна
грижа.
По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:
•
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички 28 области в
страната (или в друг град от областта в случай, че това ще е по-удачно за
координацията на дейностите);
•

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

•

Обучение и супервизия на персонала;

•
Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения,
включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната
работа, при аргументирана необходимост.
Максималната стойност на ремонтите, обзавеждането и оборудването на
подходящи помещения е до 50 000 лв. на проект включително и закупуване на
транспортни средства за извършване на мобилната работа, в случай на
аргументирана необходимост.
Дейностите по процедурата са насочени изцяло към възрастни хора над 65 г. с
ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и
техните семейства, хора, които нямат близки и за които има социална необходимост
от почасови услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се
отговаря на нуждите на населението.
Голяма част от хората над 65 години, които са запазили способността си за
самостоятелен начин на живот, страдат от сериозни съпътстващи здравословни
проблеми. Съществен процент от хората от третата възраст може да бъде причислен
към групата на хора с увреждания.
В тази връзка с реализирането на проектното предложение в Община
Кюстендил ще се изгради модел за патронажни грижи, включително и
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специализирани медицински грижи за възрастни хора и хора с увреждания в техните
домове.
Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални
услуги (компенсацията) за едно лице е до 2 016 лв.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за
период не по-малко от 12 месеца, като всички дейности по проекта следва да се
изпълняват и да приключат не по- късно от 31.12.2023 г.
По проекта се финансират до 100% от общо допустимите разходи.
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 и съгласно изискванията за кандидатстване по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл.
5, ал. 1, 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
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кюстендил по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2" на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., с Договарящ
орган Министерството на труда и социалната политика.
2. Дава съгласие при спазване на относимите за общините фискални правила
по Закона за публичните финанси да се ползват временни безлихвени заеми от
сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за точното и
навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и
плащане от страна на Управляващия орган на ОП РЧР 2014 – 2020 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.
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Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-6/21.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 977
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Приемане План-сметка за разходите за чистота през 2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-004/16.01.2019 г., с която докладва, че съгласно разпоредбите на Закона за местните
данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Кюстендил, План-сметката на разходите за
чистота трябва да бъде приета заедно с бюджета на общината за съответната година.
С Решение № 949 от 28.12.2018 г. Общински съвет Кюстендил определи размера
на таксата за битови за 2019 година по чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, чл. 19, ал.
1 и ал.2, чл. 20 и чл. 20а, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. В отдел
„Местни приходи” след обработката на подадените от данъчно задължените лица
декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, бе
направен обстоен анализ на възможностите за повишаване на събираемостта на
приходите от такса за битови отпадъци.
Със Заповед № РД-122/20.11.2017 г. на директора на РИОСВ Перник е спряна
експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, находящо се в м.“Гладни рид“,
землище на с. Радловци, община Кюстендил. Между Община Кюстендил и Община
Перник е сключен Договор №51/01.06.2018 г. с предмет изпълняване на услугата
обезвреждане на отпадъци с код 19 12 12, генерирани на територията на община
Кюстендил, в Регионална система за управление на отпадъците - регион Перник.
Съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в сила от
13.07.2012 г. „За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез
депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи
разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.“
Съгласно предоставените от Община Перник актове за установяване на изпълнени
услуги и Констативни протоколи за изпълнени задължения по Договора, размерът на
отчисленията за един тон депониран отпадък на Регионално депо Перник, възлиза
на 1.28 лв./тон лв., като общия годишен размер на отчисленията за 2019 година
възлиза на 11 000 лв. Съгласно Договора цената за сепариране на тон отпадък, към
момента на подписване на договора възлиза на 39 лв., като годишния размер на
сумата за 2019 година трябва да бъде 338 400 лева. Цената за депониране на тон
отпадък към момента на подписване на договора възлиза на 31.08 лева, като
годишния размер на сумата за 2019 година трябва да бъде 270 000 лева.
Съгласно чл. 64 от ЗУО „Лицата, чиито отпадъци се обезвреждат чрез
депониране на регионално или общинско депо, правят отчисления в размер и по ред,
определени с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на околната
среда и водите и министъра на финансите. Натрупаните средства се разходват за
дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни
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отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат
разходвани за извършването на последващи разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Размерът на
отчисленията по чл. 64 от ЗУО се регламентира от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда
и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци. Съгласно чл. 20 ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата,
„размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на депа за неопасни
отпадъци“ за всеки тон депониран отпадък за 2019 г. е определен на 57 лева, като
общия годишен размер на отчисленията за 2019 година възлиза на 495 000 лева.
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 /редакция ДВ
бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г./, 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 2019 г., както следва:
1.Приходи:
1.1. Приходи от такса за битови отпадъци и лихви
1.2. Отчисления по Закона за управление на отпадъците
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, в това число:
2.2.1. За сепариране на отпадъци на регионално депо

2 928 400 лв.
3 434 400 лв.
-506 000 лв.
2 928 400 лв.
180 000 лв.

2.2.2. За депониране на отпадъци на регионално депо
2.2.3. За транспортиране на отпадъци до регионално депо или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
2.3. За почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
2.4. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци

270 000 лв.
100 000 лв.

2 068 400 лв.

338 400лв.

590 000 лв.

90 000 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
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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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-4/16.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 978
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на
кметства в рамките на действащата нормативна уредба в Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-009/22.01.2019 г., с която докладва, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя
размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
Кметовете на кметства съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА имат всички права по
трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с
тяхното правно положение.
Предложеното актуализиране на възнагражденията на кметовете на кметства е
във връзка с поредното увеличение на минималната работна заплата за страната,
заложено в утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България за
2019г. субсидия за финансиране на делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация”.
Съгласно промените в Постановление №67 на Министерски съвет от 2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Кюстендил
определя конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кмет
на община, район и кметства при условията на ЗМСМА, като размерът на
определените заплати не може да надвишава основната месечна заплата на министър.
При изчисляване на предложените възнаграждения на кметове на кметства е
даден ръст в сума в размер на 100 (сто) лева върху брутното възнаграждение на всеки.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 27, ал. 3 и чл. 38, ал. 7
от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 5 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 основното месечно трудово възнаграждение на кметовете на
кметства при Община Кюстендил, считано от 01.01.2019 г., както следва:

1
2
3
4

Кмет на кметство Слокощица
Кмет на кметство Жиленци
Кмет на кметство Жабокрът
Кмет на кметство Пиперков
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963
948
991
928
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

чифлик
Кмет на кметство Ябълково
Кмет на кметство Коняво
Кмет на кметство Лозно
Кмет на кметство Соволяно
Кмет на кметство Багренци
Кмет на кметство Граница
Кмет на кметство Копиловци
Кмет на кметство Шишковци
Кмет на кметство Драговищица
Кмет на кметство Горна Гращица
Кмет на кметство Николичевци
Кмет на кметство Богослов
Кмет на кметство Раждавица
Кмет на кметство Вратца
Кмет на кметство Таваличево
Кмет на кметство Гърляно
Кмет на кметство Скриняно
Кмет на кметство Гюешево
Кмет на кметство Гирчевци
Кмет на кметство Нови Чифлик
Кмет на кметство Долна Гращица
Кмет на кметство Дворище
Кмет на кметство Берсин
Кмет на кметство Стенско
Кмет на кметство Търновлаг
Кмет на кметство Радловци

1018
913
933
975
961
891
835
821
822
813
807
834
736
752
779
728
698
703
743
679
730
726
743
703
730
714

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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-9/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 979
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Проекта на бюджет на Община Кюстендил за 2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-005/16.01.2019 г., с която докладва, че на основание чл. 84 ал. 4 от Закона за публичните
финанси и чл. 17 ал. 6 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
предоставя за разглеждане проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2019 година.
Проектобюджетът на Община Кюстендил е изготвен на основание чл. 84, ал. 1
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019
година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил (Приета с Решение
№526/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил, изменена и допълнена с Решение №
653/29.12.2018 г. на ОбС – Кюстендил) и на основание ПМС №344/21.12.2018 г. и
Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините на Министъра
на финансите – ФО-1 от 15.01.2019 г.
Бюджетът за 2019 г. се очертава да бъде много сходен с бюджета за предходната
година, но при много по-силен финансов натиск за осигуряване на средства за
покриване на ръста в минималната работна заплата, който в частта за местните
дейности е за сметка на собствените приходи и за изпълнение и отчитане на
договорените проекти, както и осигуряване на устойчивост на вече приключилите
проекти по Оперативните програми от програмен период 2014-2020 г.
По-важните промени в нормативната среда, които оказват съществено
влияние при подготовката и изпълнението на бюджета през тази година са следните:
1. Със Закона за държавния бюджет за 2019 г. (ЗДБРБ 2019) публикуван в
Д.В. бр.103/13.12.2018 г. са определени по-добри условия, като държавната подкрепа
за общините е с ръст общо в размер на 481,7 млн.лв. (14,7% в сравнение със ЗДБРБ`18),
разпределени по видове, както следва:
 обща субсидия за делегираните от държавата дейности - нараства със 453,7
млн.лв. или ръст с 16,3% (като 20,4% от ръста е за образованието). За общината ръстът
в сравнение с 2018 г. е в размер на 17 %. Това увеличение е предимно за осигуряване
ръста на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата за
страната.
 обща изравнителна субсидия – ръст от 10 млн.лв. (3,5%), за общината за
първи път от три година, тази субсидия има ръст от 4,6% или 125 500 лв. повече;
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 трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –
увеличение с 3,2 млн.лв. (9,2%), ръста за общината 9,9%;
 целева субсидия за капиталови разходи – ръст от 15,1 млн.лв. (9,2%), за
общината ръстът е в размер на 7%.
Непроменени остават условията и сроковете за предоставяне на държавните
трансфери, без целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети
(чл.53) и изискванията за предоставяне в МФ на разчетите за финансиране на
капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, при
условия и по ред, определени от министъра на финансите (чл.542).
Запазват се регламентите за еднократно поемане на 80 на сто от наложените
финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. (чл.83), като вече няма краен
срок, до който корекциите не са били платени.
Запазва се възможността, съгласно чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г., министърът на
финансите може да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи по чл.
50 от закона в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
През 2019 г. обаче няма ограничение за размера и срока за отправяне на предложение
до министъра на финансите.
Със ЗДБРБ за 2019 г. е направена същностна промяна в механизма за
разпределение на общата изравнителна субсидия по общини, като общините, чиито
постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2017 г. на един жител са по-високи
от 120% от равнището им за страната на един жител, не получават такава субсидия.
Изравнителната субсидия за 2019 г. се състои от три основни и два
допълнителни компонента.
– Първият компонент се формира на база приходния капацитет на общината
да генерира данъчни приходи. Право да получават тази част от субсидията имат
общините с посочения достъп в зависимост от постоянните данъчни постъпления на
един жител, като изравняването е в размер на разликата между 120 % от равнището за
страната и постоянните данъчни постъпления на един жител за конкретната община,
умножена по броя на жителите й;
– Вторият компонент се формира на база разходните потребности на
конкретната община с достъп, измерени на база натурални показатели: брой деца до
5 г.; брой деца от 6-14 г., брой възрастни на и над 65 г., територия, дължина на
общински пътища и население, като теглото на всеки от показателите се определя в
зависимост от структурата на разходите за местни дейности на национално ниво. На
всяка община се определя дял на всеки от натуралните показатели от общата сума на
показателя за страната, като всеки дял се умножава с теглото за показателя (%).
Сумата от така получените дялове формира съответния дял разходни потребности на
конкретната община;
– Третият компонент е за общините, които по отчетни данни за 2017 г. са с
много нисък приходен капацитет, т.е. по-малък от 25 на сто. Разпределението на тази
част от субсидията е на база относителния дял на разликата между 25 % и полученото
съотношение на приходи към общи постъпления за конкретната община с достъп;
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– Първият допълнителен компонент осигурява размера на общата
изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. (ЗДБРБ за 2018 г.) за общините с достъп;
– Вторият допълнителен компонент е за общините с достъп, които имат
данъчно усилие над средното за страната. В този компонент данъчното усилие се
измерва с размера на ставките за данъка върху недвижимите имоти, данъка при
придобиване на имущество по възмезден начин, данъка върху превозните средства за леки автомобили над 74 kW до 110 kW и данъка върху превозните средства – за
товарни автомобили до 12 т на конкретната община за 2018 г. към съответните
средни стойности за страната за всеки от изброените данъци.
Друга съществена промяна е в срока и начина за предоставяне целевата
субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети – до 5-то число на текущия
месец, въз основа на заявки от общините, при условия и по ред определени от
министъра на финансите (чл.53, ал.2).
Въвежда се изискване за задължително поддържане от общините на
постоянни интернет и комуникационна свързаност за нуждите на електронното
управление, съобразно минимални изисквания за качество, одобрени от ДАЕУ
(чл.89).
2. Постановление № 320 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. за определяне
нов размер на минималната работна заплата за страната, с което се определя от 1
януари 2019 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната за
пълен работен месец при нормална продължителност на работното време 8 часа и
при 5-дневна работна седмица в размер на 560 лв.
3. Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. Няма
съществени промени в сравнение с предходни години, запазени са и разпоредби за
покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни
хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500
жители (без курортите).
4. РМС № 277/24.04.2018 г. за приемане на стандартите за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изменено и
допълнено с РМС 776/30.10.2018 г., като осигурените в ЗДБРБ 2019 г. С РМС №776 и
въз основа на натуралните показатели и прогнозите на ресорните министерства се
измениха одобрените с РМС № 277/2018 г. стандарти за 2019 г. С Решението са
приети и нормативи за изпълнението на годишните програми за занимания по
интереси или за логопедична работа, организирани от центровете за подкрепа за
личностно развитие. Увеличението на разходите за 2019 г. за делегираните от
държавата дейности спрямо одобрените за 2018 г., на база разчетените стойностни и
натурални показатели е както следва:
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Общи държавни служби - увеличение в размер на 30,3 млн. лв. спрямо
одобрените за 2018 г., с които се осигурява увеличение на разходите за персонал на
общинската администрация с 10 на сто. За община Кюстендил увеличението е с 249,2
хил.лв. (11%);

Отбрана и сигурност - предвидено е увеличение на текущите разходи в
размер на 4,8 млн. лв. В стандартите са разчетени средства за увеличение на
възнагражденията на персонала с 10 на сто и съответните осигурителни вноски от
работодател. Средствата за финансиране на доброволните формирования са
предвидени на база вписаните доброволци в Регистъра на доброволните
формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН). Предвидени са средства в
размер на 0,7 млн. лв. за екипировка, вкл. и на доброволци, за които срокът на
ползването й изтича през 2019 г. и следва да се поднови. За доброволните
формирования за 2019 г. е въведен стандарт за участие в обучения и спасителни
мероприятия. За общината увеличението е в размер на 25 500 лв.

Образование – средствата на национално ниво са завишени с 361,0 млн.
лв. във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия персонал в
образованието, увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с
10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя.
Предвидени са средства, в размер на 2,5 млн. лв. за издръжка на дейностите по
възпитанието и обучението на децата и учениците в частните детски градини и
училища, включени в системата на държавно финансиране, както и увеличение с 8
млн. лв. на средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните
групи и учениците от I-IV клас. Предвидени са и средства за занимания по интереси,
за кариерно ориентиране и консултиране, както и средства за допълващ стандарт за
ученик в гимназиален етап на обучение. Увеличението за функция образование в
община Кюстендил е 2 446,4 хил. лв. или 19%.
 Здравеопазване – на национално ниво средствата са увеличени с 13,9 млн. лв.
във връзка с увеличението с 10 на сто на заплатите на персонала и съответните
осигурителни вноски от работодател, а за община Кюстендил увеличението е едва 8%
или 54 400 лв., което е изключително недостатъчно за покриване дори на ръста на
минималната работна заплата за страната.
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – за всички общини средствата
са завишени с 29,9 млн. лв., като в стандартите са разчетени средства във връзка с
увеличението с 10 на сто на заплатите на персонала в бюджетната сфера. Ръстът е
диференциран по видове услуги, като с най-голям процент са завишени стандартите
за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и
центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност
от постоянни медицински грижи (18%). Стандартите за центровете за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с увреждания са завишени с 14%, за домовете за
пълнолетни лица с увреждания – с 13%, за защитените жилища за лица с увреждания
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– с 12%. С 10% са завишени стандартите за домовете за деца, лишени от родителска
грижа от I до XII клас, дневните центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки
множествени увреждания и дневните центрове за деца и пълнолетни лица с
увреждания – седмична грижа. За останалите социални услуги завишението на
стандартите е в границите от 7 до 9%, а стандартът за дневните центрове за стари
хора запазва нивото си от 2018 г. Общо за социалните услуги за 2019 г. община
Кюстендил ще получи повече с 479 300 лв. или 21% ръст.
 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - за държавните
културни институти в областта на културното и аудиовизуалното наследство и
библиотечното увеличението е в размер на 1,4 млн. лв. За делегираните от държавата
дейности по култура, финансирани чрез бюджетите на общините предвиденото
увеличение за всички общини е в размер на 13,5 млн. лв. - за библиотеките, музеите и
художествените галерии с регионален характер стандартите нарастват с 8,6%, а за
читалищата - с 13,3%. Средствата за делегираните дейности по културата за общината
са с 10% повече от 2018 г. или със 186,6 хил.лв. като за библиотеката, музея и
художествената галерия с регионален характер, ръстът е 8%, а за читалищата - 15%.
Въпреки предвиденото увеличение на средствата по повечето стандарти за
делегираните от държавата дейности, в част от услугите размера на стандартите
остава все още недостатъчен за предоставяне на качествени услуги. В повечето услуги
(предимно със социален характер – здравеопазване и социални услуги) за поредна
година разходите за персонал (поради ръста на МРЗ и осигурителните прагове), ще се
увеличат с по-голям ръст, отколкото е предвидено в стандартите за делегирани от
държавата дейности. Това поражда социално напрежение и необходимост от
дофинансиране на дейностите със собствени приходи на общината.
Основните цели на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2019 г. е
запазване на достигнатото ниво на качество на предоставяните публични услуги и
придържане към балансирано бюджетно салдо, изчислено на касова основа, като част
от средносрочна цел за бюджетното салдо, както и осигуряване на устойчивост и
съхраняване на активите, придобити в резултат на изпълнение на проекти по
Оперативните програми за подобряване на състоянието на социалната и инженерна
инфраструктура на общината.
Проектобюджетът на Община Кюстендил за 2019 г. е разработен в две части приходна и разходна - при спазване разпоредбите на горецитираните нормативни
документи.
I. ПРИХОДНА ЧАСТ
Приходите са един от основните показатели в общинските бюджети и от
точната аналитична оценка и вземането на аргументирани решения при
определянето на техните размери зависи в много голяма степен финансирането на
общинските дейности, взаимоотношенията с местната общност и изпълнението на
общинските стратегически и програмни документи, както и фиксалните цели на
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общината за бюджетната година. По тази причина, при определянето на
конкретните стойности по всеки един приходен параграф, задължително са
направени подробни и детайлни анализи на възможностите за повишаване на
събираемостта, наличието на резерви, ръста на несъбраните вземания за минали
години, както и прякото и косвено въздействие на външни и вътрешни фактори,
оказващи влияние върху размера на приходите в общинския бюджет. В резултат на
стремежа на ръководството, да работи за подобряване благосъстоянието на
гражданите и бизнеса и за 2019 г., не са предприемани мерки за повишаване ставките
на местните данъци и размера на ставката за такса битови отпадъци.
Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси (приети с §39 и §40
на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане и обнародвани в ДВ, бр. 98/27.11.2018 г), Общински съвет – Кюстендил с
Решение № 948 от 28.12.2018 г. прие промяна в Наредбата за местните данъци на
територията на община Кюстендил, с която определи запазване на досега
действащите стойности на размера на данъка за всеки диапазон на мощност, като за
двата нови диапазона, а именно над 150 kw до 245 kw и над 245 kw минималните
размери, определени по ЗМДТ.
През 2019 г. се очаква Община Кюстендил да разполага с постъпления общо в
размер на 46 248 750 лв. Основно тези постъпления се делят в следните групи:
собствени приходи (данъчни и неданъчни), бюджетни взаимоотношения с
централния бюджет (субсидии и трансфери), преходен остатък от предходната
година и финансирания. Най-голям относителен дял от очакваните постъпления са
бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, които са
планирани съобразно определените размери по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г. – общо
28 984 442 лв. (62,7% от приходите) и се предоставят под формата на:
 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности за 2019 г. в размер
на 23 707 042 лв. В сравнение със ЗДБРБ за 2018 г. ръстът е в размер на 17% или през
2019 г. общината за делегираните дейности ще разполага с 3 441 399 лв. повече, като
71% от тези средства са за образование и 14% от тях за социални услуги.
 Трансфери за местни дейности, включващи: обща изравнителна субсидия
–2 872 300 лв. и субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински
пътища – 563 100 лв., което е повече от ЗДБРБ за 2018 г. с 176 300 лв. или ръст от 5,4%
 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 842 000 лв. – със 119
300 лв. повече (ръст с 7%).
Собствените приходи на общината (подробно описани по-долу) са в размер
на
13 400 650 лв. и представляват 29% от очакваните постъпления през 2019 г., а
преходният остатък е 3 860 158 лв., или 8,3% от приходите.
Финансиранията са ангажименти на общините (възстановяване на главници
по заеми, чужди средства на разпореждане, отчисления по ЗУО и др.), които се
планират и отчитат със знак минус в приходната част на бюджета, т.е. в намаление на
приходите. Всичко финансирания за 2019 г. са - 1 248 750 лв., като по този начин
общият размер на приходната част е 45 000 000 лв.
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В сравнение с началния бюджет за 2018 г., има увеличение с 6 500 000 лв., което
се дължи главно на увеличен размер на подкрепата от държавата с 3 746 899 лв.;
намаления размер на собствените приходи със -216 450 лв.; увеличен размер на
преходния остатък с 1 209 607 лв.; намален размер на финансиранията и чуждите
средства с 1 759 944 лв.
Приходите в проектобюджета, по своето предназначение, се делят на приходи
с държавен характер и приходи с общински характер.
Общо приходите с държавен характер са в размер на 25 171 412 лв. и се
формират от:
1. Обща субсидия за делегираните от държавата
23 707 042 лв.
дейности
2. Целева субсидия за капиталови разходи
9 900 лв.
1 454 470 лв.
3. Преходен остатък от 2018 г. от държавни дейности
Приходите с общински характер са в размер на 19 828 588 лв. и се формират
от :
4 580 200 лв.
1. Данъчни приходи
8 820 450 лв.
2. Неданъчни приходи
5 267 500 лв.
3. Субсидии и трансфери за местни дейности
- 1 245 250 лв.
4. Финансирания общо
2 405 688 лв.
5. Преходен остатък от 2018 г. от местни дейности
Преходният остатък по източници е показан по-подробно в Приложение №
11.
Данъчните приходи са в размер на 4 580 200 лв. Те представляват 34,2% от
общия размер на собствените приходи и 10,2% от общия проект за бюджет. В
сравнение с началния бюджет за 2018 г., данъчните приходи са повече с 455 хил.лв.,
като най-голям ръст се очаква на приходите от туристически данък с 20% (5 000 лв.) и
данъка върху превозните средства с 18% (дължащо се главно на очаквана повишена
събираемост). Не се предвижда промяна за постъпленията от данъка върху
недвижимите имоти, данъка върху придобиване на имущества по дарения и по
възмезден начин и от патентния данък, а от данъка върху наследствата за поредна
година не очакваме постъпления.
Неданъчните приходи са в размер на 8 820 450 лв. Те представляват 65,8%% от
общия размер на собствените приходи и 19,6%% от общия проект за бюджет. В
отделните видове неданъчни приходи прогнозите са следните:
 „Приходите и доходите от собственост“ са приходи от продажба на
услуги, наеми на общинско имущество, наеми на земя и лихви по текущи банкови
сметки. Техният прогнозен размер е 3 762 939 лв. и в сравнение с 2018 г. е повече с
близо 300 хил.лв. (ръст от 8,6%), като увеличението се дължи главно на очакваните поголеми „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ (с 299 147 лв.). За този
вид приход се очертава трайната тенденция към устойчиво увеличение (на годишна
база средно с около 7,8%). Тази тенденция е по-силно изразена в „Приходите от
продажба на услуги, стоки и продукция“ и по-слабо изразена при наемите на
общинско имущество и земя, което показва, че услугите, които имат стопански
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характер, при непроменени цени, са пазарно ориентирани и намират своите
потребители;
 Приходите от „Общински такси“ са определени на база действащи
размери на таксите по Наредбата за разпределение и администриране на местните
такси и цени на услуги, приета от Общинския съвет и прогноза за броя на
ползвателите на услуги. Като цяло, очакваните приходи от такси са 4 550 310 лв. и в
сравнение с 2018 г. се очаква намаление с около 15%, дължащо се главно на
прогнозното намаляване на размера на постъпленията от такса за детски заведения 48,7%) – причина, за което са приети от общинския съвет облекчения при плащане на
такса за детските заведения за определени категории лица. Очакваните приходи от
такса битови отпадъци, в размер на 3 424 400 лв., са определени на база размера на
таксата за битови отпадъци, определена от ОбС в края на 2018 г., като с тези приходи
ще трябва да се покрият и отчисленията по Закона за управление на отпадъците и
разходите по предоставяните услуги по осигуряване на чистота.
 Приходите от „Глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви“ са в
размер на 396 500 лв., като прогнозата е разработена на база издадените наказателни
постановления и е съобразена с лихвите за просрочени публични задължения, чийто
размер бележи трайна тенденция към намаление (с около 3% годишно).
 Приходите от „Други неданъчни приходи“ са тези, които не се отчитат в
посочените по-горе и са планирани в размер на 55 000 лв., като при тях, в сравнение с
началния бюджет за 2018 г., не се очаква промяна.
 Планираните „Вноски за ДДС и други данъци върху продажбите“ са в
размер на 375 000 лв. и поради специфичния им характер се отчитат със знак минус в
приходната част.
 Планираните „Приходи от продажба на общинско имущество“ са в размер
430 000 лв. и са съобразени с разработената Стратегия за развитие на общинската
собственост и Годишната Програма за управление на общинската собственост.
 Приходи от „Концесии“ по действащи концесионни договори на общината
– 701 лв.
 В проекта за бюджет за 2019 г. не са предвидени
Разработка на приходната част на проекта за бюджет
бюджетна класификация е представена в Приложение № 2.

2019 г. по пълна

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ
Бюджетът на Община Кюстендил за 2019 година осигурява средства за всички
сфери на обществения живот образование, социални дейности, здравеопазване,
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култура, благоустрояване, подобряване на градската среда и административно
обслужване на жителите на общината. Разходната част на бюджета е разработена на
базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и реалистични
очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставянето на публични
услуги. Запазва се тенденцията за ограничаване растежа на разходите като усилията
ни са насочени към оптимизацията им и подобряване на финансовата дисциплина.
За да се осигурят нарастващите разходни отговорности през 2019 година се изискват
решения, съобразени с възможните ресурси. За реализиране на приоритетите, при
очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и средства за
финансиране на делегираните държавни дейности, ще продължат да се полагат
усилия за ефективно използване на публичните ресурси. Основните положения, с
които сме се съобразили са:
 Годишните цели и приоритети;
 Възможните ресурси и източници
съществуващите законови изисквания;

за

финансиране,

включително

 Преходните остатъци, в това число и тези с целеви характер;
 Необходимостта от осигуряване на ресурс за изпълнението на проекти по
оперативните програми финансирани със средства от ЕС, както в частта за
съфинансиране, така и за някои невъзстановими разходи;
 Прехвърлените от предходната година просрочени задължения;
 Проследяване на тенденциите и необходимостта от подобряване на
количеството и качеството на предоставените услуги в общината.
При разработване на разходната част на проекта бюджета за 2019 г. сме се
съобразили с изискванията на чл.84, ал.1 от ЗПФ, като се базираме на:
 Одобрената от Министерския съвет актуализирана средносрочна бюджетна
прогноза и приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния
бюджет и бюджетите на общините за 2019 г. съгласно ЗДБРБ за 2019 г.
 Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни
показатели с РМС №277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегирани от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изменено и
допълнено с РМС №776/30.10.2018 г.;
 Приетата с Решение на Общински съвет - Кюстендил № 866/30.08.2018 г.
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.;
 Определените от съответните отраслови министерства натурални
показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските
бюджети, чиито стойностни показатели са утвърдени в чл. 51 от Закона за Държавния
бюджет на Република България за 2019 година;
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 Прогноза за очаквания размер на новите задължения за разходи и за
поемане на ангажименти за разходи;
 Задълженията по финансиране на вече поетия общински дълг и
прогнозни намерения за поемане на нов дълг за финансиране на проекти по
Оперативните програми;
 Задълженията по национални и регионални програми и проекти;
 Други бюджетни, отчетни и статистически показатели, оценки и
прогнози.
Разходите по бюджета за 2019 год., съобразно със средносрочната ни цел за
балансирано бюджетно салдо на касова основа, са съобразени с възможностите на
приходната част и са в размер на 45 000 000 лв., като са балансирани с приходите и се
делят на групи, както следва:
25 171 412 лв.
За делегирани от държавата дейности
За дофинансиране на делегирани от 529 472 лв.
държавата дейности от собствени приходи
19 299 116 лв.
За местни дейности
Разходната част по функции, дейности и окрупнени параграфи е представена
в Приложение № 3, като по-важните и нови регламенти по функции са, както
следва:
Функция „Общи държавни служби“
Общият размер на средствата за функцията е 4 212 916 лв., което представлява
9,36% от общия бюджет за разходи, от тях за текущи разходи 4 060 911 лв. и за
капиталови разходи – 152 005 лв. Относителният дял на функцията спрямо общия
бюджет на общината намалява в сравнение с 2018 г. Въпреки увеличеният размер на
средствата от субсидия за делегираната дейност „Общинска администрация“ общият
размер на средствата за функцията намалява в сравнение с началния бюджет за 2018
г. с 58 094 лв., поради намаления размер на разходите за издръжка в частта местни
дейности.
Стандартът за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за
минимално кадрово осигуряване на делегирана от държавата дейност „Общинска
администрация“ не е променен. Конкретният размер на средствата за заплати зависи
от броя на населението на общината и се изчислява по определена методика. В
резултат от увеличение на максималните коефициенти за съответните групи общини
средствата са увеличени с 249 200 лева спрямо 2018 година или 10 на сто. Средствата
са диференцирани за кметове и кметски наместници и за служители в общинска
администрация. В дейност „Общинска администрация“ за сметка на субсидия за
делегирани от държавата дейности, в бюджета на община Кюстендил са предвидени
средства за увеличение на възнагражденията (респективно и осигуровки), във връзка с
приетата с ПМС № 320/2018 г. минимална работна заплата за страната на кметовете
на кметства и кметските наместници и за служителите, съобразно с постигнатите
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резултати от атестацията по Закона за държавния служител. В частта за издръжка,
която е местна дейност (финансира се изцяло със собствени приходи), са предвидени:
 За помощи по решение на общинския съвет през бюджетната година – 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.; за фонд за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми – 30 000 лв.; за
новия фонд за подкрепа на местни инициативи – 30 000 лв.;
 За дребни текущи ремонти по кметствата, средства в размер до 500 лв. за
кметство и до 300 лв. за кметско наместничество;
 За членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел –
43 000 лв.;
 Лимит за представителни разходи в размер до 2% от разходите за
издръжка на общинска администрация и общински съвет до 1 %, или общо 31 000 лв.
Разходите в дейност „Общински съвет“ се покриват изцяло от собствените
приходи на общината. В тази дейност, освен издръжката на общинския съвет, са
предвидени и средства за осигуряване на възнагражденията на председателя на
общинския съвет и на общинските съветници, както и за осигуряване на дейността на
обществения посредник, за което са предвидени 30 000 лв.
Функция „Отбрана и сигурност“
Заложените средства в тази функция са в размер на 310 356 лв., като преходния
остатък от 2018 г. е в размер на 91 036 лв., в т.ч за първоетапна реакция при бедствия,
аварии и катастрофи в тази функция са заделени средства в размер на 17 580 лв. В
частта на местните дейности не се предвиждат разходи в тази функция.
Функция „Образование“
Като основен приоритет, функция „Образование“ е с най-голям относителен
дял на разходите по бюджета на общината – 41,4% и 43,7% от средствата за
дофинансиране на делегираните от държавата дейности. За функцията е предвиден
и най-същественият ръст на средствата от общинския бюджет. В сравнение с
началният бюджет за 2018 г. средствата за образование са с 2 942 854 лв. повече, от
които близо 220 хиляди лева са в частта за местните дейности.
В частта за местни дейности са предвидени издръжката в детските заведения,
извънучилищни дейности, осигуряване на транспорта на учениците и децата и
храненето в целодневната организация на учебния ден. Предвидено е и споделеното
финансиране на експертите по кариерно развитие, които са част от Центъра за
личностно развитие. По предложение на директорите на училища са предвидени 11
840 лв. за дофинансиране от собствените приходи на училищата. До края на месец
февруари ще бъде разработена и утвърдена формула за разпределение на средствата
от единни разходни стандарти по отделните дейности във функцията. След това
директорите на всяко от звената, прилагащи делегирани бюджети в системата на
образованието, ще разработят бюджетите си по пълна бюджетна класификация.
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Затова в представения проект разпределението на средствата на трудови разходи и
издръжка е направено по окрупнени показатели, като след утвърждаването на
бюджетите на всички звена, представеният проект може да се промени в
съотношението разходи за труд и издръжка.
За капиталови разходи във функцията са предвидени 485 037 лв., като се
предвиждат съществени ремонтни дейности в сградите на две детски градини.
Функция „Здравеопазване“
В тази функция са предвидени средства за осигуряване дейността на здравните
кабинети в детските заведения, училищата и професионалните гимназии на
територията на общината, за здравни медиатори и за съвета по наркотични вещества,
чиито разходи от 2018 г. се отчитат в тази функция по указания на МФ. Заложените
средства за 2019 г. са само в частта на делегираните от държавата дейности в размер
на 840 622 лв., което е с 15,3% (111 776 лв.) повече от началния план за 2018 г., което
поради нормативни ограничения не е достатъчно за осигуряване на по-висок ръст на
заплатите на заетите във функцията, освен само с ръста на минималната работна
заплата.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
За 2019 г. бюджетът за социални услуги в общината е в размер на 4 719 226 лв.,
което е с около 752 хил.лв. повече в сравнение с 2018 г. или 19% ръст. Относителният
дял на функцията в общите разходи по бюджета 10,5%. Заложените средства са за
осигуряване на по-добра грижа и нови услуги за възрастни хора в неравностойно
положение, ползващи услугите на домашния патронаж.
Част от преходният остатък от делегирани дейности от предходни години в
размер на
198 000 лв. са разпределени за капиталови разходи по предложение на
второстепенните разпоредители – социални услуги. Конкретните обекти и
дълготрайни активи са посочени в поименния списък за капиталовите разходи за 2019
г. – Раздел V, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
Функция
„Жилищно
строителство,
благоустройство,
комунално
стопанство и опазване на околната среда“
В тази функция са предвидени средства в местните дейности в общ размер на
6 553 208 лв., като ръстът се дължи главно на повече предвидени средства за
капиталови разходи (374 827 лв.) и преходния остатък от 2018 г. общо в размер на
1 154 081 лв, в т.ч. от трансформирания целеви трансфер за текущи ремонти на улици
в размер на 264 137 лв. и предоставени допълнителни трансфери за текущи ремонти
на общинска инфраструктура. За дейност “Осветление на улици и площади”
предвидените средства са в размер на 517 000 лв., като в дейността се очаква
увеличение на разходи за електроенергия в сравнение с 2018 г., поради трайното
увеличаване цената на електроенергията на свободния пазар. В дейност „Чистота“ са
предвидени разходи по план-сметката за дейности по чистота, като в тях са включени
и необходимите разходи за сепариране и депониране на отпадъци на регионално
депо, както и за транспортирането им до регионално депо или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им в общ размер на 708 400 лв.
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Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
В тази функция за осъществяване на заложени в Общинския план за развитие
приоритети са предвидени средства в размер на 4 685 563 лв. или 10,4% от всички
разходи на общината. Средствата са с 5,2% повече от 2018 г., като наред с текущата
издръжка на дейностите са заложени и следните разходи:
 за подпомагане дейността на спортните организации са предвидени
средства общо в размер на 596 187 лв., като на основание чл.59 и чл. 63 от ЗФВС и с
оглед реализацията на политиката на общината, отразена в приетите от Общински
съвет стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в община Кюстендил,
Наредба за управление и разпореждане с общинските спортни имоти съоръжения и
за финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община
Кюстендил са предвидени субсидии за спортните клубове и за осигуряване на
проявите в общинския спортен календар в размер на 255 000 лв.
 за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната
дейност 668 320 лв. за субсидии и са предвидени като дофинансиране 23 000 лв. от
местните приходи;
 за обезпечаване на проявите в общинския културен календар, културни
събития и празници в дейност “Други дейности по културата” са заделени общо
260 000 лв. и за осигуряване на награди в сферата на културата – 5 000 лв.

С оглед осъществяване политиката на Общината за опазване, развитие и
популяризиране на културно-историческото наследство са заложени средства за
осигуряване издръжката, дейността и развитието на материалната база и фондове на
културните институти на територията на нашата община, които са с регионално
значение – Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“, Художествена галерия
„Владимир Димитров – Майстора“, Регионален исторически музей „Академик
Йордан Иванов“. Общият размер на средствата е 1 620 382 лв.(7,6% ръст), като от
собствените им приходи се предвиждат разходи под формата на дофинансиране в
размер на 134 378 лв., в т.ч 43 800 за капиталови разходи. В проекта за решение е
предложено за поредна година трите културни института да прилагат и през 2019 г.
делегирани бюджети с ясно определени правомощия.
Функция „Други дейности по икономиката“
Общият размер на заложените във функцията разходи е 4 807 013 лв.(10,7% от
общите разходи) и с тях ще се финансират следните разходи:
 За поддържане, ремонт и изграждане на пътища са предвидени 1 223 100
лв., в т.ч. 892 074 лв. за капиталови разходи, подробно описани в Поименния списък с
капиталови разходи – Приложение № 5.

на

 За зимно поддържане и снегопочистване са предвидени средства в размер
563 100 лв.
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 За издръжката на общинския приют за безстопанствени животни са
предвидени
87 970 лв.
За осигуряване дейността на Общинските предприятия са предвидени
средства в размер на 8 075 400 лв., като очакваните приходи, които те реализират от
тяхната дейност са в размер на 2 690 148 лв., като Подробни План-сметки на
общинските предприятия са показани в Приложение № 5.
III. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
Действащата нормативна рамка по отношение на разходите за капиталови
вложения изисква те да бъдат оформени като неразделна част от общинския бюджет
във вид на инвестиционна програма. Планирането на инвестиционните разходи се
съобразява с приходоизточниците за капиталови проекти.
Планираните капиталовите разходи са съобразени с годишните
стратегическите цели и приоритети, разписани в местните планови документи.
Преди планирането на разходите е направена експертна оценка на състоянието на
капиталовите активи, неразплатените и преходни и обекти, предложенията за нови
инвестиции от страна на кметовете и кметските наместници, ръководителите на
второстепенните разпоредите и структурните звена и местната общност. След
анализа на предложенията и прогнозите за инвестиции е уточнен и годишния разчет
за инвестиционните разходи, в съответствие с указанията на МФ и на база реалните
възможности на бюджета за осъществяване на този разчет.
Проекта за инвестиционни разходи от бюджета на Община Кюстендил за
2019 г. е в размер на 3 462 283 лв., в това число по източници на финансиране, както
следва:
1 842 000 лв.
1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2019 г.
1 532 283 лв.
2. От преходен остатък, в т.ч.:
- От целевата субсидия за капиталови разходи от 2017 г. и
449 261 лв.
2018 г.
От преходен остатък от целеви трансфери по ПМС
157/2018 и 349/2018 г.

-

-

От трансфер от МОН

-

15 000 лв.

-

От собствени приходи

-

791 672 лв.

-

80 000 лв.
8 000 лв.

-

3. От собствени приходи от 2019 г.
4.От единен разходен стандарт от 2019 г.

276 350 лв.

По функции, обекти и източници на финансиране, инвестиционните разходи
са представени подробно в Поименния списък на капиталовите разходи –
Приложение № 4.
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През 2019 г. по облигационния заем дължимата годишна лихва и главница ще
бъде изплатена през м.септември, съгласно погасителния план и другите условия по
Решение на Общински съвет – Кюстендил № 186/02.06.2016 г. Средствата за главница
(в размер на 860 000 лв.) и лихви и такси (в размер на 108 910 лв.) са предвидени по
съответните параграфи на бюджета (главницата се отчита със знак минус в
приходната част на бюджета), като общият размер на лихвите, таксите и другите
съпътстващи разходи са показани в Справка за общинския дълг - Приложение № 12. В
справката са представени данни и за другите видове дълг на общината, а именно –
към фонд „ФЛАГ“, ползван за изпълнение на европейски проекти през 2019 г., който
се предвижда да бъде разплатен със средства от верифицирани разходи, които
очакваме през тази година.
През 2019 г. предстои изпълнението на проекти по отделните Оперативни
програми (подробно описание на предвижданията е направено в следващия раздел),
за което ще бъде необходим голям финансов ресурс за осигуряване на предварително
финансиране на разходите по проектите до тяхното възстановяване от
управляващите органи. Поради факта, че общината не разполага текущо с такъв
финансов ресурс (в рамките на около 7-8 млн.лв.), е необходимо да бъде осигурено
допълнително финансиране с финансови инструменти.
В същото време, Група дейности „Културна инфраструктура“ от
Приоритетна Ос 1 и дейностите по Приоритетна Ос 6 „Регионален туризъм“ по ОП
„Региони в растеж“, ще се реализират само чрез комбинирано финансиране чрез
Безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти, създадени по
линия на ОПРР 2014-2020 г. Финансирането на тези групи дейности ще се
осъществява с водещата роля на организацията, изпълняваща финансови
инструменти (фонд), избрани от Фонда на фондовете, създаден към министъра на
финансите, и по ред и при условия, различни от тези за финансиране на проекти
БФП. Фондът ще има ангажимент да определи както подкрепата по линия на
финансовия инструмент, така и необходимия размер на БФП. В тази връзка,
проектното предложение следва да бъде придружено от Решение на кредитната
институция за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент,
създаден по ОПРР 2014-2020 г.
На този етап в Справка за общинския дълг - Приложение № 12 са посочени
само намеренията на общината за поемане на кредитна линия за мостово
финансиране на проекти по Оперативните програми, като всички условия – вида на
дълга, срока за погасяване, размера и всички други условия ще се определят от
Общински съвет в специални решения.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Съгласно разпоредбите на глава ХІ от ЗПФ, общините разработват разчети за
сметките за средства от ЕС, които се утвърждават от общинския съвет. При
разработването на тези разчети са планирани и трансферите между бюджета и
сметките за средства от ЕС за авансовото финансиране на плащанията по проектите и
за възстановяване на ползвани бюджетни средства през 2018 г. Разчетите за сметките
за средства от ЕС имат индикативен характер, т.е. съдържат само информация по
основните показатели на чл.14, ал.1 от ЗПФ (приходи, разходи, трансфери и др.) и са
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изготвени общо за всички проекти. Индикативния годишен разчет на ССЕС за
разходите по проекти през 2019 г. е представен в Приложение №6, което съдържа
информация за 11 проекта в процес на изпълнение, след сключен договор за
безвъзмездна финансова помощ с обща стойност по бюджетите на проектите 8 941
831,90 лв. в това число 189 480,00 лв. собствен принос, който е разплатен през 2018г.
Важно е да се отбележи, че Община Кюстендил започна 2019 година с
одобрени за финансиране още 3 проекта на обща стойност 1 871 810,63 лв., за които в
най-кратки срокове предстои подписване на договори за безвъзмездна финансова
помощ с Управляващите органи на съответните програми и се очаква стартиране на
тяхното физическо изпълнение.
В процес на подготовка са и 4 нови проектни предложения на стойност 4 475
310,89 лв., като се очаква същите да бъдат внесени за разглеждане от оценителните
комисии в първото тримесечие на 2019 година и съответно да получат оценка през
годината.
VІ. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
Съгласно разпоредбите на ЗПФ и общинската Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, заедно с пакета
документи по проекта на бюджета за 2019 г. се представя и актуализирана
средносрочна бюджетна прогноза – Приложение № 7. Актуализираната бюджетна
прогноза, която се представя в общинския съвет е променена само в частта за проекта
за 2019 г., на приетата с Решение на Общински съвет - Кюстендил № 866/30.08.2018 г.
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.
VІІ. ДРУГИ
За погасяване на просрочените задължения към 31.12.2018 г. са предвидени
средства в размер на 1 126 452 лв., като тяхното издължаване по тримесечия през 2019
г. е представено в Приложение №14 План–график. Общия размер на просрочените
вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г., са в размер на 1 845 264
лв., като се очаква увеличение на събираемостта главно на приходите от данъците
върху превозни средства във връзка с автоматичното обвързване на годишните
технически прегледи с информационните бази за платени данъци и обработването
на предоставената по електронен път информация от регистъра за пътните превозни
средства на МВР с данни за регистрираните, отчислените и спрените от движение
пътни превозни средства, включително и информацията за екологичната им
категория съгласно чл. 51 от ЗМДТ. Тази информация се ползва за определяне на
данъка върху моторните превозни средства и се предоставя на общините чрез
Министерство на финансите, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗМДТ.
И през 2019 г. общината ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа
на запазване на икономическата и финансовата стабилност и за създаване на условия
за икономически растеж, в съответствие със заложените приоритети, цели и мерки в
Общинския план за развитие. Подготовката на общинския бюджет и неговото
изпълнение ще се случва в изключително трудно прогнозируема среда, нови
тенденции и рискове. Бюджетната устойчивост на общината е първостепенен
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приоритет и неговото изпълнение предполага координираното участие в бюджетния
процес както на общинска администрация, второстепенните разпоредители с
бюджет, така и на общинския съвет. Политиката по приходите запазва приоритетите
си и е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на
бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез запазване на ниски и
непроменени от 2008 г. нива на данъчните ставки на местните данъци, ограничаване
и недопускане на просрочени данъчни задължения и повишаване на фискалната ни
устойчивост в дългосрочен план. Спазвайки принципите на добро финансово
управление е необходимо полагането на максимални усилия за да не се вземат
популистки и необосновани решения. Точната оценка на икономическата обстановка
в страната като цяло, и в частност на нашия регион, до голяма степен предопределят
и рамката на собствените ни приходи, възможните разходни отговорности за
местните дейности, удовлетвореността на местната общност и изпълнението на
стратегическите цели и проекти. Реалистично планираните местни приходи са не
само гаранция за съставяне на балансиран бюджет, но и основен показател за
измерване изпълнението на фискалната политика на общината.
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 2019 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 и на основание ПМС №344/21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2019 г., Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините на
Министъра на финансите – ФО-1 от 15.01.2019 г., 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 2019 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 45 000 000 лв., разпределени както следва:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
–
в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
–
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи
–
1.1.1.3. Преходен остатък от 2018 г., съгласно Приложение № 11
разпределен както следва:
–
1.1.1.3.1. с целеви характер
–
- за издръжка
–
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- за капиталови разходи
1.1.1.3.2. за разпределение от Общинския съвет
- за капиталови разходи

–

24 500 лв.

–
–

132 263лв.
132 263лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности
–
в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи
–
1.1.2.2. Неданъчни приходи
–
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
–
в т.ч.:
1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване –
1.1.2.3.2. Обща изравнителна субсидия
–
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи
–
1.1.2.5. Възстановени суми по възмездна финансова помощ
–
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз
–
1.1.2.7. Погашения по заеми от ФЛАГ
–
1.1.2.8. Погашения по дългосрочни общински ценни книжа
–
1.1.2.9. Събрани средства и извършени плащания от/за
сметки за средства от Европейския съюз
–
1.1.2.10. Друго финансиране - операции с активи - предоставени
временни депозити и гаранции на други бюджетни организации
(отчисления по ЗУО)
–
1.1.2.11. Преходен остатък от 2018 г. съгласно Приложение № 11
разпределен както следва:
–
1.1.2.11.1. с целеви характер
–
- средства за капиталови разходи
–
- средства за издръжка
–

19 828 588 лв.,
4 580 200 лв.
8 820 450 лв.
3 435 400 лв.,
563 100 лв.
2 872 300 лв.
1 832 100 лв.
3 500 лв.
2 837 080лв.
- 2 719 778 лв.
- 860 000 лв.
- 52 лв.

-506 000 лв.
2 391 137 лв.
1 536 060 лв.
1238 933 лв.
297 127 лв.

1.1.2.11.2. за разпределение от Общинския съвет
–
- за издръжка
–
- за капиталови разходи
–
1.1.2.12. Остатък от валутни сметки по проекти и програми на ЕС –
1.1.2.13. Наличност в левова равностойност по валутни сметки –

855 077 лв.
787 340 лв.
67 737 лв.
39 738 лв.
-25187 лв.

1.1.3. Утвърждава разпределение на приходната част по параграфи и подпараграфи
съгласно Приложение № 2.
1.2. По разхода в размер на 45 000 000 лв., (разпределени по функции, дейности и
окрупнени параграфи, съгласно Приложение № 3), както следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности от местни приходи
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1.2.3. За местни дейности

–

19 299 116 лв.

1.3. Приема общ размер на капиталовите разходи – 3 393 433 лв., по източници на
финансиране, както следва:
1.3.1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2019 г.

–

1.3.2. От преходен остатък,
–
в т.ч.:
- От целеви субсидии за капиталови разходи от 2017 г. и
2018 г.
–
- От целеви трансфери за отбелязване на 100 години от
Първата световна война и участието на България в нея
(ПМС 157/30.06.2018 г.)
–
- От целеви трансфери по ПМС 349/2018 г.

–

1 842 000 лв.
1 463 433 лв.

449 261лв.

9 500 лв.
198 000 лв.

- От получен трансфер от Министерство на
образованието и науката

–

15 000 лв.

- От делегирани от държавата дейности

–

2 000 лв.

- Собствени приходи

–

789 672 лв.

–

88 000 лв.

1.3.3. От собствени приходи

1.3.4. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2019 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 2019 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 – 49 400 лв.
1.5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет общо до 121 000 лв., от
които:
1.5.2.1. За безплатни погребения 1 000 лв.;
1.5.2.2. За финансово подпомагане по остри здравословни причини – 36 000 лв.;
1.5.2.3. 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 – 23 000 лв.
1.5.4. За подпомагане дейността на спортните организации – 255 000лв.
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.
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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 – общо 31 000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за общински съвет;
1.6.3. Средства за текущи и неотложни разходи по 500 лв. за кметство и по 300 лв. за
кметско наместничество.
1.6.4. 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.
1.6.5. Определя средства в размер на 30 000 лв. за фонд за подкрепа на местни
инициативи в Община Кюстендил.
1.6.6. Определя средства за съфинансиране по проект „За по-добро образование –
фаза 4“ в размер на 10 500 лв. за транспорт на деца и ученици от кв.“Изток“ до
училищата и детските градини и обратно и средства в размер на 0,90 лв. на ден на
дете за изхранване на учениците, живеещи на територията на кв.“Изток“, учащи в
приемните училища.
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.
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 2019 г. (съгласно Приложение № 12),
както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2019 г. – 1 000 000 лв.;
2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2019 г. – 0 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019
г. – до 6 940 000 лв.
3.1. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 5 307 000 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 17 689 000 лв.
4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 3 415 200 лв., съгласно Приложение № 6.
5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 и 2021 г. по приходите, помощите,
бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №7.
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6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение № 8.
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.
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 2019 г.в размер на 1 126 452 лв., съгласно План-график в
Приложение № 14.
11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 година в размер на 1 730 000 лв.
12. Получените суми от дарения по бюджета на Община Кюстендил за 2019 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:
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13.1. Да извършва компенсираните промени по чл. 30, ал.1 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., изм. с Решение №653/29.12.2018 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.
13.5. Задължава кмета на Община Кюстендил, след изготвяне на формулите и
утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители във
функция „Образование“, да извърши съответните корекции по бюджета на Община
Кюстендил по дейности и параграфи във функцията
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 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 53 000 лв.
14.2. Утвърждава средства за дофинансиране издръжката на ЦНСТ в размер на 31 000
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, АС12-10/05.04.2016 г., сключен на основание чл. 198 от Закона за водите между АВиК в
обособената територия и оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.
17. Утвърждава сумата от 30 000 лева за финансиране дейността на обществения
посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка.
18. Приема за сведение Протокола от обществено обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение №16.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-5/16.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 980
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
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 № 93-0072/24.01.2019 г., с която докладва, че във връзка с постъпило:
1. Заявление с вх. № 94-00-66/07.01.2019 г. от Славчо Сотиров Николчов с адрес:
ул. „Иглика” № 7А, ет. 1, с. 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. Славчо Сотиров Николчов на 72 години в размер на 1000/хиляда/ лв.;
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2019 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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 93-00-72/24.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.

РЕШЕНИЕ
№ 981
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Продажба на общинско жилище находящо се в гр. Кюстендил, кв. ”Запад”,
бл. 95, вх. Б, ет. 2, ап. 19.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0010/22.01.2019 г., с която докладва, че на основание разпоредбите на чл. 41 и чл. 42 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди , настаняване под
наем и продажба на общински жилища и във връзка с постъпило заявление за
закупуване от настанения в него наемател, бе възложено изготвяне на пазарна оценка.
1. Със заявление вх.№ 94-00-4095/21.11.2018 год. Румяна Малинова Велинова е
заявила закупуване на жилището в което е настанена, ап. 19, етаж 2, вход Б, жил. блок
95, ж.к. ”Запад” в гр.Кюстендил. Заявлението е разгледано от комисията по чл.7, ал.1
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища и е уважено с протокол № 10 от
18.12.2018 год.
Жилището представлява: Самостоятелен обект в сграда, с
идентификатор 41112.504.63.3.19 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
с площ 65,10 кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в
сградата: На същия етаж: 41112.504.63.3.20;
41112.504.63.3.3 Под обекта:
41112.504.63.3.40, 41112.504.80.3.39, 41112.504.80.3.37 Над обекта: 41112.504.63.3.22.
Прилежащи части: Мазе № 1 с площ 5,22 кв. м., ведно с 2,114 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 3 разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.63 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, кв. „Запад”, бл.95, вх.Б, ет.2,
ап.19- данъчна оценка – 16628.50 лева, пазарна оценка 27500 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3271/25.10.2013 год.
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. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС при спазване на изискванията на чл. 42, ал. 2
от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 41, чл. 42, чл. 44, т. 3, във връзка с чл. 48
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протоколи №
10/18.12.2018 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:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
1. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, ап. 19, етаж 2, вход
Б, жил. блок 95, ж.к. ”Запад” в гр.Кюстендил с наемател Румяна Малинова
Велинова и го включва в Списъка – “жилища за продажба”.
2.Утвърждава пазарната оценка на жилището, както следва:
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.504.63.3.19 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ 65,10 кв.
метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 41112.504.63.3.20; 41112.504.63.3.3 Под обекта: 41112.504.63.3.40,
41112.504.80.3.39, 41112.504.80.3.37 Над обекта: 41112.504.63.3.22. Прилежащи части:
Мазе № 1 с площ 5,22 кв. м., ведно с 2,114 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.63 по КККР на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, кв. „Запад”, бл. 95, вх.Б,
ет. 2, ап. 19- данъчна оценка – 16628.50 лева, пазарна оценка 27500 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3271/25.10.2013 год.
3.Възлага на кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата на
недвижимия имот - по т. 2 и издаде заповед и сключи договор.

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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-10/22.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 982
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
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 № 61-002/14.01.2019 г., с която докладва, че със Заповед № РД-00-277/22.03.2018 г. на Кмета на
Община Кюстендил, е назначена Комисия, която е разгледала заявление с вх. №94-004389/19.12.2018 г. по описа на Община Кюстендил за социалното положение на Галя
Дамянова Христова.
Комисията е направила оглед на обитаваното от г-жа Христова общинско
жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад” бл.49, вх.Б, ет.5, ап.26. Жилището,
което обитава се състои от една стая и кухня. Галя Христова е самотна майка и се
грижи сама за непълнолетния си син – Явор Илиянов Илиев. Към настоящият момент
е в напреднала бременност с второ дете. Г-жа Христова не получава трудови доходи и
не е регистрирана в Бюрото по труда – гр. Кюстендил, поради което не може за излезе
на свободен наем.
От гореизложеното е видно, че при Галя Дамянова Христова и семейството ѝ са
налице социални проблеми, поради което Комисията предлага на основание чл. 45,
ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ гжа Христова и семейството ѝ да бъдат настанени в резервно общинско жилище за
срок от 2 /две/ години.
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, чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 3, ал. 2, чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ и Протокол № 1/10.01.2019 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 „Жилища за отдаване под наем” жилището, находящо
се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад” бл.49, вх.Б, ет.5, ап.26 и го включва в списъка
„Резервни жилища”.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-2/14.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 983
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 963, прието на
заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.12.2018 г., Протокол № 40.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0015/23.01.2019 г., с която докладва, че в издаденото Решение № 963/28.12.2018 г. от
Протокол № 40 на Общински съвет – Кюстендил, по т.1 от решението, е допусната
очевидна техническа грешка, която следва да бъде отстранена по реда на чл. 62, ал.2
от Административно процесуалния кодекс (АПК). В т. 1 от решението, е записан
погрешно номера на новообразувания квартал 389а, вместо 389б.
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. 62, ал. 2 от АПК, във връзка чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 във връзка чл. 3,
ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 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:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 963/28.12.2018
г, Протокол № 40 на Общински съвет – Кюстендил, както следва:
В решението по т. 1 на 11 ред вместо:
новообразувания квартал 389а от „публична общинска” в „частна общинска”.
Да се чете:
новообразувания квартал 389б 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
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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, като т. 2 от решението не подлежи на оспорване пред
Административен съд – Кюстендил по силата на чл. 124б от ЗУТ.
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.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-15/23.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.
РЕШЕНИЕ
№ 984
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 960 прието на
заседание на Общински съвет – Кюстендил проведено на 28.12.2018 г., Протокол № 40.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0016/23.01.2019 г., с която докладва, че в издаденото Решение № 960/28.12.2018 г,
Протокол № 40 на Общински съвет – Кюстендил, за поправка на очевидна
фактическа грешка в Решение № 377 прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 29.12.2016 г., Протокол № 16, е допусната нова техническа
грешка.
Грешката се изразява в следното: В диспозитива на Решение № 960/28.12.2018 г,
Протокол № 40 на Общинския съвет погрешно е записан номера на квартала, а
именно „За квартал 422“ е записан два пъти с включени различни урегулирани
поземлени имоти.
С писмо с вх. № 06-00-6/14.01.2019 г. в Община Кюстендил, Областния
Управител на област Кюстендил ни уведомява, че е необходимо извършване на
поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №
960/28.12.2018 г. на Общински съвет 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. 62, ал. 2 от АПК и писмо с вх. № 06-00-6/14.01.2019 г. в
Община Кюстендил на Областния Управител на област Кюстендил, във връзка с чл.
129, ал. 1, при условията на чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Решение № ІІ – 5 от
Протокол № 27/07.12.2016 на ОбЕСУТ, 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:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 960/28.12.2018
г, Протокол № 40 на Общински съвет – Кюстендил, както следва:
Вместо: Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП-ПР) за обособяване на нови четири квартала с номера 420, 421, 422 и 423 и
новообразувано УПИ в квартал 150, по плана на гр. Кюстендил (всичките общинска
собственост), както следва:
За квартал 150:
УПИ II – „За озеленяване”
За квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За корекция на река”
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УПИ III – „За озеленяване”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За корекция на река”
УПИ VI – „За озеленяване”
За квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За корекция на река”
УПИ III – „За озеленяване”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За озеленяване”
УПИ VI – „За корекция на река”
УПИ VII – „За озеленяване ”
УПИ VIII – „За обществено обслужване”
За квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река”
УПИ II – „За озеленяване ”
УПИ III – „За корекция на река”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За озеленяване”
УПИ VI – „За корекция на река”
УПИ VII – „За озеленяване ”
УПИ VIII – „За озеленяване”
За квартал 422:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За озеленяване ”
УПИ III – „За корекция на река”
УПИ IV – „За озеленяване”
Да се чете: Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП-ПР) за обособяване на нови четири квартала с номера 420, 421,
422 и 423 и новообразувано УПИ в квартал 150, по плана на гр. Кюстендил
(всичките общинска собственост), както следва:
За квартал 150:
УПИ II – „За озеленяване”
За квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За корекция на река”
УПИ III – „За озеленяване”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За корекция на река”
УПИ VI – „За озеленяване”
За квартал 421:
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УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За корекция на река”
УПИ III – „За озеленяване”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За озеленяване”
УПИ VI – „За корекция на река”
УПИ VII – „За озеленяване ”
УПИ VIII – „За обществено обслужване”
За квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река”
УПИ II – „За озеленяване ”
УПИ III – „За корекция на река”
УПИ IV – „За озеленяване”
УПИ V – „За озеленяване”
УПИ VI – „За корекция на река”
УПИ VII – „За озеленяване ”
УПИ VIII – „За озеленяване”
За квартал 423:
УПИ I – „За озеленяване”
УПИ II – „За озеленяване ”
УПИ III – „За корекция на река”
УПИ IV – „За озеленяване”

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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-16/23.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 985
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.01.2019 г.
Протокол № 41
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.Лозно, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-0017/24.01.2019 г., с която докладва, че с вх.№92-00-502/13.11.2018 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 имот с идентификатор 44183.35.195/по скица-проект №15-1130307.01.2019 г. с площ 426 кв.м, АОС №5042/24.01.2019 г. за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Лозно, общ.Кюстендил, по преписка на наследниците на Методи
Котев Чавдарски. Имотът представлява част от поземлен имот с идентификатор
44183.35.12 с площ 869 кв.м с начин на трайно ползване – нива. 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 имот с идентификатор 44183.35.196/по скица-проект №15-1130807.01.2019 г. с площ 443 кв.м, АОС №5043/24.01.2019 г. за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Лозно, общ.Кюстендил, по преписка на наследниците на Методи
Котев Чавдарски. Имотът представлява част от поземлен имот с идентификатор
44183.35.12 с площ 869 кв.м с начин на трайно ползване – нива. 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 имот с идентификатор 44183.30.214/по скица-проект №15-1123307.01.2019 г. с площ 1889 кв.м, АОС №5040/23.01.2019 г. за който има издадено
решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални
граници в землището на с.Лозно, общ.Кюстендил, по преписка на наследниците на
Методи Котев Чавдарски. Имотът
представлява част от поземлен имот с
идентификатор 44183.30.165 с площ 2889 кв.м с начин на трайно ползване –
зеленчукова градина. 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-05-52/19.06.2008 г. на Директора на
ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №39-12/22.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
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Методи Котев Чавдарски в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№30126 от 13.12.1991 г. и скица-проект №15-11303-07.01.2019 г.; №1511308-07.01.2019 г.; №15-11233-07.01.2019 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
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Проектен имот с идентификатор 44183.35.195, с площ 426 кв.м по
Кадастралната карта на с.Лозно, общ. Кюстендил, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 44183.35.12 – Общински поземлен фонд с площ от 869 кв.м,
местност „Богов дол” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№ 30126 от 13.12.1991 г. на наследниците на Методи Котев Чавдарски.
2. Проектен имот с идентификатор 44183.35.196, с площ 443 кв.м по
Кадастралната карта на с.Лозно, общ. Кюстендил, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 44183.35.12 – Общински поземлен фонд с площ от 869 кв.м,
местност „Богов дол” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№ 30126 от 13.12.1991 г. на наследниците на Методи Котев Чавдарски.
3. Проектен имот с идентификатор 44183.30.214, с площ 1889 кв.м по
Кадастралната карта на с.Лозно, общ. Кюстендил, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 44183.30.165 – Общински поземлен фонд с площ от 2889 кв.м,
местност „Вардиша” да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№ 30126 от 13.12.1991 г. на наследниците на Методи Котев Чавдарски.

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
31.01.2019 г., Протокол № 41/31.01.2019 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-17/24.01.2019 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

Общински съвет - Кюстендил
41-то заседание на 31 януари 2019 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 02. 2019 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 02. 2019 г.

