Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 307
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
нормативните актове на общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл.
15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл.
5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение Наредбата за
нормативните актове на общинския съвет (Приета с Решение №
30/31.01.2008 г. на ОбС - Кюстендил), както следва:
§ 1. В чл. 7 се създават ал. 1, 2, 3 и 4 и се променя във следния начин:
„Чл. 7.(1) Проектите за наредби се изготвят от общинската
администрация или от Постоянната комисия на Общински съвет –
Кюстендил, която се занимава с нормативната дейност. Когато проекти
за наредби са изготвени от други лица, органи, учреждения или
организации и са постъпили направо в деловодството на Общинския
съвет, председателят на Общинския съвет разпределя проекта на
Постоянната комисия за обсъждане.
(2) Вносителят /съставителят/ на проекти за наредби формулира
разпоредбите на общоупотребимия български език, кратко, точно и
ясно.
(3) Строежът на наредбата и формулирането на нейните разпоредби
трябва да бъде съобразен с указа по прилагане на Закона за
нормативните актове.
(4) Изработването на проект на наредби се извършва при зачитане
на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост,
откритост,
съгласуваност,
субсидиарност,
пропорционалност
и
стабилност.”
§ 2. В чл. 8 се създават ал. 1, 2, 3 и 4 и се променя във следния начин:
„Чл. 8.(1) Проектите за наредби преди внасянето им за разглеждане
в Общинския съвет се публикуват на интернет страницата на общината
заедно с мотивите
(2) Задължително проектите за наредби преди внасянето им за
разглеждане в Общинския съвет се обсъждат и одобряват от
Постоянната комисия на Общински съвет – Кюстендил, която се
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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занимава с нормативната дейност.
(3) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, се внася за
обсъждане и приемане от Общинския съвет, като мотивите, съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба;
4.
очакваните
резултати
от
прилагането,
включително
финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
(4) Проект на наредбите, към който не са приложени мотиви,
съгласно изискванията по ал. 3 не се обсъжда от Постоянната комисия на
Общински съвет – Кюстендил, която се занимава с нормативната
дейност и от Общинския съвет.”
§ 3. В чл. 9 се създават ал. 1, 2, 3, 4 и 5 и се променя във следния
начин:
„Чл. 9.(1) По решение на Постоянната комисия на Общински съвет –
Кюстендил, която се занимава с нормативната дейност, проектите за
наредби могат да се изпращат за предложения и становища на
общинската и областната администрация, и други заинтересовани
учреждения и организации.
(2) В процеса по изработването на наредбите се провеждат
обществени консултации с гражданите и юридическите лица.
(3) Срокът за предложения и становища по проектите за наредби,
публикувани а обществени консултации по ал. 2 и изпратени до
заинтересованите органи по ал. 1, е не по-кратък от 30 дни.
(4) При изключителни случаи и изрично посочване на причините в
мотивите, вносителят /съставителят/ на проектите за наредби може да
определи друг срок, но не по кратък от 14 дни.
(5) След приключване на обществените консултации и изтичане на
срока по ал. 3 или по ал. 4 и преди приемането, съответно издаването на
наредбите, вносителят /съставителят/ на проекта публикува на интернет
страницата на общината справка за постъпилите предложения заедно с
обосновка за неприетите предложения.”
§ 4. В чл. 10 се създават ал. 1 и 2, и се променя във следния начин:
„Чл.10.(1) Постоянната комисия на Общински съвет – Кюстендил,
която се занимава с нормативната дейност след приключване на
обществените консултации и обсъждане на проекта и постъпилите
предложения и становища, ако има такива, приема решение, с което
одобрява проекта за наредба и предлага проект за решение на
Общинския съвет за приемане на наредбата или отхвърля проекта.
(2) Проектът на наредби може да бъде одобрен и с редакционни
варианти по отделни текстове на проекта, съобразно постъпилите
предложения и становища. Ако проектът на наредби бъде одобрен, той
се внася за разглеждане в Общинския съвет заедно с предложението за
проект за решение, мотивите към проекта за наредба, както и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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постъпилите предложения и становища и обосновката за приемането им
или неприемането им.”
§ 5. В чл. 12 се създават ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и се променя във следния
начин:
„Чл.12.(1) Наредбите влизат в сила в седмодневен срок от деня на
тяхното приемане, освен ако в тях изрично не е определен друг срок.
(2) Наредбите се обнародват в печата или се разгласяват по друг
начин на територията на общината, като задължително се публикуват в
тридневен срок от приемането им на интернет страницата на Община
Кюстендил
(3) Текстът на нормативния акт, както и приемането му по
надлежния ред се удостоверяват от председателя на Общински съвет Кюстендил.
(4) Удостоверяването се извършва върху документа, който съдържа
текста на нормативния акт, непосредствено след текста.
(5) Удостовереният текст на нормативния акт е оригинален. Всички
други текстове са преписи.
(6) Удостовереният текст се съхранява от Общински съвет Кюстендил, който е издал акта.
(7) Несъответствието между удостоверения и приетия текст на
нормативния акт се поправя от органа, който го е удостоверил.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Настоящата Наредба влиза в сила от 05.11.2016 г.
/Проекта на Наредба за изменение и допълнение Наредбата
нормативните актове на общинския съвет е приложен в Протокола/

за

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от
Наредбата за нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за нормативните
актове на общинския съвет, влиза в сила от 05.11.2016 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00262/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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№ 308
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в
Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно
развитие в община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 346 ал. 2 от Закона от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 8, , 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 обстоятелствата и реда за вписване в
Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на
личностно развитие в Община Кюстендил.
/Проекта на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на
общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в
Община Кюстендил е приложен в Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от
Наредбата за нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за обстоятелствата и реда на вписване в Регистър на

общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в
община Кюстендил, влиза в сила от датата на 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 .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00249/17.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 309
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ , във връзка с чл. 76,
ал. 3, във вр. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване
на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет

Р Е Ш И:
Приема предложения Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил (Приета с
Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г.
на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение
№414/29.08.2013г. на ОбС -Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г.
на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. с Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС –
Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с
Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на
ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС – Кюстендил;
изм. и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС - Кюстендил), както следва:
§ 1. В приложение № 12 към чл. 60, ал. 5 в цени на услуги,
предоставяни от отдел „Култура и духовно развитие” Забележката се
променя по следния начин:
„т. 5 Всяко училище, детска градина, читалище и Център за
подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс гр.
Кюстендил имат право на един ден в годината безвъзмездно ползване на
зала.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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§ 2. Настоящата наредба влиза в сила в седем дневен срок от
нейното приемане.
/Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Кюстендил е приложен в Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от
Наредбата за нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил, влиза в сила в 7 – дневен срок от приемането й.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00264/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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№ 310
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Отмяна на решение № 285, прието на заседание на Общински
съвет - Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12 по Протест адм. №
1982/29.09.2016 г. на Районна прокуратура 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. 45, ал. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.
184, във вр. 156 от АПК и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 285, прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил, проведено на 31.08.2016 г., Протокол № 12.
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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00254/19.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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№ 311
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Откриване на процедура по избор на кандидати за съдебни
заседатели за района на Кюстендилски районен съд и създаване на временна комисия
за извършване проверка на документите и за изслушване на кандидатите за
съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, чл. 68а, във връзка с чл. 67 и чл. 67а, ал. 3
от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 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. Открива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели
за района на Кюстендилски районен съд .
2.Създава Временна комисия за извършване проверка на
документите и за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за
района на Кюстендилски районен съд, която да се състои от единадесет
общински съветника, в състав:
Председател: Иван Манолов Андонов
Зам.-председател: Мая Йорданова Шишкова
Членове:1. Валери Райчов Янев
2. Димитър Евстатиев Велинов
3. Владислав Руменов Паунов
4. Георги Йорданов Джоглев
5. Кирил Йорданов Станчев
6. Стоян Кирилов Стоилов
7. Невенка Асенова Панчева
8. Любомир Иванов Васев
9. Реонита Иванова Йорданова
3. Определя срок за подаване на документи на кандидатите за
съдебни заседатели за района на Кюстендилски районен съд чрез
председателят на Общински съвет – Кюстендил - 45 дни считано от
28.10.2016 г. до 12.12.2016 г. включително, като кандидатите за съдебни
заседатели подават следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено
образование;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен
заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се
обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973
г.
4. Определя 25 броя на кандидати за съдебни заседатели, които
следва да бъдат избрани и предложени от Общински съвет - Кюстендил ,
като от тях най – малко 10 на сто следва да са с квалификации в областта
на педагогиката, психологията и социалните дейности.
5. Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията
обективирани в ЗСВ може да се кандидатира за съдебен заседател, а
именно:
5.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен
български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния
район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
5.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
6. Определя срок за действие на Временната комисия - 80 дни от
приемането на решението.
6.1. В посочения срок временната комисия да разгледа и извърши
проверка на постъпилите документи от кандидатите за съдебни
заседатели и да изготви доклад и списък на допуснатите за участие
кандидати, като списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с
техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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се публикуват на интернет страницата на Община Кюстендил най-малко
14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко
10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с
квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните
дейности.
6.2. В посочения срок временната комисия следва да определи дата
за публично изслушване на всеки един от допуснатите кандидати за
съдебни заседатели, като всеки член на общинския съвет може да задава
въпроси, като не по-късно от три работни дни преди изслушването
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на
общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет
становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни, като анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6.3. В посочения срок временната комисия следва да състави доклад
за протичането на публичното изслушване на кандидатите за съдебни
заседатели, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок
преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община
Кюстендил заедно с протокола от изслушването.

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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 93-001892/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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№ 312
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на
Община Кюстендил през 2017 година.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, чл. 42, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за управление на общинските
горски територии и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
Приема предложения Годишен план за ползване на дървесина от
гори собственост на Община Кюстендил за 2017год.

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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00250/18.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 313
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Определяне на обект „Обновяване и реконструкция на
зоологическата градина на град Кюстендил”, за обект с първостепенно значение за
Община Кюстендил и актуализиране на годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за горите, във вр. с
§ 5, т. 73 от ЗУТ и чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, 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/Определя обект„Обновяване и реконструкция на зоологическата
градина на град Кюстендил”, за обект с първостепенно значение за
Община Кюстендил.
2/ Актуализира годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Кюстендил
и включва в нея обект„Обновяване и реконструкция на зоологическата
градина на град Кюстендил”, като обект с първостепенно значение.

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 27.01.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00259/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 314
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община
Кюстендил за 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет.
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на
община Кюстендил за 2016 г., както следва:
1. Намалява бюджета на дейност „Общинска администрация“ в
частта на местните дейности в § 10-00 „Издръжка“ с 53 000 лв.
2. Увеличава бюджета на Комплекса за социални услуги в частта
дофинансиране на дейност „Център за настаняване от семеен тип“, §1000 „Издръжка“ с 53 000 лв.
3. В Поименния списък за капиталови разходи – приложение № 6
по бюджета на община Кюстендил за 2016 г. да бъдат направени,
следните промени:
А. Обекти финансирани със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи за 2016 г.:
Став
Наименование на обекта
Било
а
„Благоустрояване
на
дворни
пространства
на
86
47
общински училища II ОУ „Даскал Димитрий“, ПМГ
000
282
„Ем.Иванов“ и ОДЗ „Зорница“ “.
Благоустрояване на комуникационните входове на гр.
10
Кюстендил включително проектиране, изграждане и
0
000
монтаж
Разширение на водопроводна мрежа за минерална
вода - отклонение за захранване на басейн на
22
ПМГ„Ем.Иванов“
0
600
Доставка и монтаж на водогреен котел за отдел
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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„Местни приходи“
Доставка и монтаж на водогрейни котли за ОДЗ
„Слънце“
Проектиране и изграждане, авторски и строителен
надзор на външно ел.захранване и трафопост за Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация
Разширение на водопреносната мрежа за минерална
вода и прилагане на улична регулация
Основен ремонт на ВиК инсталации - ул. Г. Бенковски
No10 за ОДЗ "Еделвайс" - проектиране, изграждане и
строителен надзор
Основен ремонт на ВиК инсталации на централна
сграда на ОДЗ "Слънце" - проектиране, изграждане и
строителен надзор
Закупуване на катафалка за нуждите на ОП "Обреден
дом" гр.Кюстендил
Закупуване на машина за полагане на пътна
маркировка
Изграждане на кръстовища с кръгова организация на
движението
Газифициране кухненски блок на филиал "Здравец" на
ОДЗ "Слънце" - изграждане и строителен надзор
Капиталов трансфер за изграждане на дървено
преместваемо съоръжение, служещо като храмов магазин
на храм „Св.Успение Богородично“ гр.Кюстендил

10
000

19
588

41
218
95
010

80
017
75
600

19
820

19
774

30
308
10
000
11
580
20
000
18
320

30
094

0

5 000

0
11
160
19
983
18
198

Б. Обекти финансирани със средства от преходния остатък от
целевата субсидия за капиталови разходи от 2015 г.
Наименование на обекта
Било
Става
Проектиране и
изграждане на сондаж за
Проектиране и
поливни нужди в ЦНСТ - изграждане на сондаж за
1, кв. Герена, гр.
поливни нужди в ЦУРДР Кюстендил
кв. Герена, гр. Кюстендил
ЦСРИ
кв.Герена,
Доставка и монтаж на
закупуване на разговорно разговорно асансьорно
асансьорно устройство и устройство и въвеждане на
въвеждане на асансьор в асансьор в експлоатация в
експлоатация
ЦУРДР - кв.Герена, гр.
Кюстендил

Стойност
Било
Става
6 300

9 924

4 200

576

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
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, 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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00255/19.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
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№ 315
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Валентин Валентинов Зашев на 3 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Вероника Людмилова Писарева на 51 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
3. Валентин Спасов Мишев на 44 години в размер на 800
/осемстотин/ лв.
4. Гергана Костадинова Янева на 46 години в размер на 200 /двеста/
лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2016 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
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
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 93-00138/19.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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РЕШЕНИЕ
№ 316
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Промяна на финансиращия орган и собствеността на
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”
/ПГИМ/, Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров” /ПГТ/,
Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов” /ПТГ/ и Професионална
гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора” ПГЛП/ в
община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 5, чл. 302, ал. 2 и чл. 311, ал. 3
от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.
9 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан
Захариев”, гр. Кюстендил, от Министерство на образованието и науката
на Община Кюстендил, считано от 01.01.2017 година. Имотите –
публична държавна собственост и вещите – държавна собственост,
предоставени на Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил, да преминат в
собственост на Община Кюстендил.
2. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на
Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров”, гр.
Кюстендил, от Министерство на образованието и науката на Община
Кюстендил, считано от 01.01.2017 година. Имотите – публична държавна
собственост и вещите – държавна собственост, предоставени на
Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров”, гр.
Кюстендил, да преминат в собственост на Община Кюстендил.
3. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на
Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов”, гр. Кюстендил,
от Министерство на образованието и науката на Община Кюстендил,
считано от 01.01.2017 година. Имотите – публична държавна собственост
и вещите – държавна собственост, предоставени на Професионална
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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техническа гимназия „Джон Атанасов”, гр. Кюстендил, да преминат в
собственост на Община Кюстендил.
4. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на
Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров Майстора”, гр. Кюстендил, от Министерство на образованието и науката
на Община Кюстендил, считано от 01.01.2017 година. Имотите –
публична държавна собственост и вещите – държавна собственост,
предоставени на Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил, да преминат в
собственост на Община Кюстендил.
5. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да
последващите съгласно закона действия.

извърши

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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-268/24.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
№ 317
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект „Бюджетна линия на Община Кюстендил – конкретен
бенифициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014–2020, финансиран с Договор BG16RFOP001-8.001-0037-C01 за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Рeгиони в растеж”
2014-2020.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 , чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 т. 1 и чл. 15, т. 2 от Договора за
безвъзмездна финансова помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т.
25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Упълномощава Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов от
името на Община Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер
на 34 679,44 лв. с поемател Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Договарящ орган по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 проект BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия на
Община Кюстендил – конкретен бенифициент по Приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, № BG16RFOP0018.001-0037, с № от ИСУН BG16RFOP001-8.001-0037-С01
2. Дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми
от сметките за средства от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил за
авансово финансиране на плащания по проект Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 проект BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна
линия на Община Кюстендил – конкретен бенифициент по
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020“, № BG16RFOP001-8.001-0037, с № от ИСУН BG16RFOP001-8.001-0037С01, до размера на средствата по одобрения бюджет на проекта и за срок
до възстановяването им от Оперативна програма ”Региони в растеж”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-258/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 318
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Промяна на публичната собственост на път KNL3134 в участъка
между отклонението за х. „Три буки” и м. „Мандрата”/хижа ДАП/ с дължина
1 300 м. от общинска в държавна, като стане част от републикански път № ІІІ –
6202.
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. 15, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
пътищата, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна на публичната собственост на път
KNL3134 в участъка между отклонението за х.„Три буки” и м.
„Мандрата” /хижа ДАП/ с дължина 1 300 м. от общинска в държавна, като
стане част от републикански път № ІІІ – 6202.

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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-270/27.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 319
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот №064011, в землището
на с. Граница, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от ЗОС, чл. 11 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския
поземлен фонд, 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:
Да бъде проведена процедура по Раздел І - Организиране и
провеждане на публични търгове от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24 лв./дка за
срок от 10 години на имот №064011 в землището на с.Граница, община
Кюстендил, с начин на трайно ползване – овощна градина, находящ се в
местността “Лъката“ с общ размер от 3.434 дка.
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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-246/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 320
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим
имот – частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на Закона за
общинската собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на
недвижимия имот – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 41112.503.593 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,
одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на
АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-10-227/20.07.2011г. на
Началник на СГКК – Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул. “Даскал
Димитрий” № 1, с площ от 288 кв. метра. Трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10).
Стар идентификатор: няма; Номер по преходин план: 2056, квартал
: 316, парцел: VІ – данъчна оценка – 6480.00 лева, пазарна оценка 37900
лева.
Имотът е актуван с АОС № 2344/17.08.2011 год.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба
на недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно наддаване, при
спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-251/18.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 321
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Продажба на общински жилища.
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 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 № 3/09.09.2016 г. на Комисията по чл. 7,
ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Изважда от Списъка- “жилища за отдаване под наем”, ап.10,
етаж 4, вход А, жил.блок 48, ж.к.”Запад” в гр.Кюстендил с наемател
Здравка Василова Златковска и ап.13, етаж 4, жил.блок 9, ж.к.”Румена
Войвода” в гр.Кюстендил с наематели Василка Методиева Барилска и
Николай Панчов Николов и ги включва в Списъка – “жилища за
продажба”.
2.Утвърждава пазарните оценки на жилищата, както следва:
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор
41112.504.3.6.10 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 44,20 кв. метра; Брой нива на обекта:
1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж:
41112.504.3.6.9; 41112.504.3.6.11.Под обекта: 41112.504.3.6.7; 41112.504.3.6.8.
Над обекта: 41112.504.3.6.13; 41112.504.3.6.14. Прилежащи части: Мазе № 10
с площ 2,46 кв. м., ведно с 1,494% ид. части от общите части на сградата и
от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в сграда № 6,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.3 по КККР на
гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ж.к. "Запад",
Бл. № 48, вх.А, ет.4, ап.10 данъчна оценка – 11541.80 лева, пазарна оценка
17850 лева..
Имотът е актуван с АОС № 2704/04.10.2012 год.
2.2.
Самостоятелен
обект
в
сграда,
с
идентификатор
41112.504.1186.15.13 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
Изпълнителен директор на АГКК. Предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент, с площ 68.08 кв.м. Брой нива на обекта:
1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж:
41112.504.1186.15.14;
Под
обекта:
41112.504.1186.15.9;Над
обекта:
41112.504.1186.15.17.Прилежащи части: мазе № 13 с площ 3,39 кв. м., ведно
с 3,479% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 15, разположена в
поземлен имот с идентификатор 41112.504.1186. Адрес на поземления
имот: гр. Кюстендил, ж.к. "Румена войвода",Бл. № 9, ет. 4, ап. 13, данъчна
оценка – 12192.60 лева, пазарна оценка 26800 лева..
Имотът е актуван с АОС № 2697/02.10.2012 год.
.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил да извърши продажбата
на недвижимите имоти - по т.2 и издаде заповеди и сключи договори.
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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-253/18.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 322
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост, при
учредено право на строеж.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 62, чл. 63
и чл. 67 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка за имот представляващ
½
идеална част от застроен, урегулиран поземлен имот – V - 12, находящ се
в кв. 2 по плана на с. Раненци, целия с площ 820 кв.м. (осемстотин и
двадесет квадратни метра), при граници и съседи на имота: УПИ ІV – 13,
УПИ VІ – 300, УПИ VІІ – 31, УПИ ІХ – 30 и улица с о.т. 2-3, в размер на
2650,00 лв. (две хиляди и шестстотин и петдесет лева) без ДДС.
2. Дава съгласие на Йордан Иванов Тодоров, да закупи ½ идеална
част от застроен, урегулиран поземлен имот – V - 12, находящ се в кв. 2 по
плана на с. Раненци, целия с площ 820 кв.м. (осемстотин и двадесет
квадратни метра), при граници и съседи на имота: УПИ ІV – 13, УПИ VІ –
300, УПИ VІІ – 31, УПИ ІХ – 30 и улица с о.т. 2-3, за сумата от 2650,00 лв.
(две хиляди и шестстотин и петдесет лева) без ДДС на собственика в
поземления имот, съгласно нотариален акт № 187, том І, дело № 145/2016
год. на КРС.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., с описания в т.1 имот.
4. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да 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.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-252/18.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 323
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл.
3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/,
приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във
връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
/НУРУЖНННПОЖ/, Протокол № 4/13.10.2016 г. на Комисията по чл. 7, ал.
1 от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад” бл. 100, ет. 1, ап. 1 и го
включва в списъка „Резервни жилища”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-257/19.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 324
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на общинско
помещение – частна общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската
собственост и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.
8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване
на общинско помещение - частна общинска собственост – помещение №5
с площ от 34,02 м2, находящо се гр. Кюстендил, в междууличното
пространство на кв. 175 и кв. 289, западно от пл. „Велбъжд” на Шахматен
клуб „Богомил Андонов” гр. Кюстендил с ЕИК 819409360 и Клуб по
спортен бридж „Велбъжд-бридж” гр. Кюстендил с ЕИК 109584792 за
осъществяване на състезателна, организационна и популяризаторска
дейност на клубовете за срок от 5 години. Консумативите за ползванеток, вода и отопление, са за сметка на клубовете.
2. Възлага на Кмета на общината да 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 .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-269/24.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
№ 325
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Проект „За по-добро образование – фаза 3“ към Ромски
Образователен Фонд с водещ партньор Община Кюстендил и партньор - Център
за регионално развитие – Рома.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил , чл.
5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да одобри и
подпише Анекс № 3 към Споразумение за партньорство между Община
Кюстендил и Сдружение „Център за регионално развитие - Рома“ във
връзка с изпълнение на проект „За по-добро образование – фаза 3“
(BU205), финансиран от Ромски образователен фонд, Будапеща.
2. Дава съгласие да се осигури съфинансиране в размер на 55 866,02
лева през 2016/2017 учебна година за извозване на деца от кв. „Изток“ в
гр. Кюстендил и обратно до следните училища в гр. Кюстендил:
Начално училище „Св. Климент Охридски“, Първо основно училище
„Св.Св. Кирил и Методий“, Второ основно училище „Даскал Димитри“,
Трето основно училище „Проф. Марин Дринов“, Пето основно училище
„Христо Ботев“, Шесто основно училище „Паисий Хилендарски“, Седмо
основно училище „Ильо Войвода и Спортно училище „Васил Левски“,
изхранване на учениците до 8 клас, живеещи на територията на кв.
„Изток“, гр. Кюстендил, учащи в приемните училища, както и за
участието им в различни извънкласни форми на обучение.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-260/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
№ 326
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно
включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 18, ал. 2 и ал. 6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и съгласно изискванията за кандидатстване по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005
„Активно включване”, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кюстендил по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05М90Р001-2.005
“Активно включване”, приоритетна ос 2
”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г., с
Договарящ орган Министерството на труда и социалната политика.
2. Дава съгласие за създаване на иновативна социална услуга

„Център за активно включване” в гр. Кюстендил.

3. Предоставя част от имот - публична общинска собственост –
помещение на ІІ-ри етаж от южното крило в дясно от стълбището
сграда с идентификатор 41112.500.224 - Детска ясла „Радост”, с адрес:
Кюстендил,
ул. „Ефрем Каранов” № 33А за предоставяне
интегрирани услуги от „Център за активно включване” в рамките
Компонент 2 за времето на изпълнение на проекта и със срок
одобряване на окончателния доклад по проекта.

на
гр.
на
на
до

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-263/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 327
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план- план за
застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 015083, ПИ 015084 и ПИ 015085,
местност “Селска ливада”, землището на с. Богослов, с ЕКАТТЕ 04796, общ.
Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ и във връзка с Решение № ІІ – 4
от Протокол № 23/12.10.2016 на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проект за подробен устройствен план –план за
застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 015083, ПИ 015084 и ПИ 015085,
местност “Селска ливада”, землището на с. Богослов, с ЕКАТТЕ 04796,
общ. Кюстендил от КВС за промяна на предназначението на
територията на имотите от земеделска в неземеделска за осъществяване
на инвестиционни намерения на възложителя, съобразени със следните
устройствени показатели и характеристики за устройствена зона Ос,
съгласно чл.27, ал.1, т.2 от , Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ:
1/ За ПИ № 015083, местност „Селска ливада“, землище с.
Богослов от КВС
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота „ ниско жилищно строителство”
„ максимална етажност/височина – 3/10м
плътност на застрояване – до 30%
минимална озеленена площ – мин 50%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
2/ За ПИ № 015085, местност „Селска ливада“, землище с.
Богослов от КВС
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота „ниско жилищно строителство”
„ максимална етажност/височина – 3/10м
плътност на застрояване – до 30%
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
минимална озеленена площ – мин 50%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
3/ За ПИ № 015084, местност „Селска ливада“, землище с.
Богослов от КВС
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота „ преминаване, спорт,инфраструктура”
„ максимална етажност/височина – 0м
плътност на застрояване – до 30%
минимална озеленена площ – мин 50%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да се
публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-256/19.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 328
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ 025034 местност „Куртевите” в землището на
с. Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от Картата на възстановената
собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на
територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план
за
застрояване
(ПУП-ПЗ),
предвиждащ
промяна
на
предназначението на територията на
имота от земеделска в
неземеделска – „За малкоетажно жилищно строителство” и съобразен с
изискванията на чл. 19 от Наредба № 7, със устройствени показатели и
характеристики отговарящи на устройствена зона с малка височина
(Жм):
начин на застрояване – свободно – (е)
максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
плътност на застрояване – от 20% до 60%
минимална озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 0,5 – 1,2
в обхвата на ПИ 025034 местност „Куртевите” в землището на с.
Жиленци, с ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил от КВС и одобрява
заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 6100-265/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 329
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ 000999 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ
67461, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на
територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
– план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от „Нива” в „За
производствено-складови дейности” и съобразен с изискванията на чл.
25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени
показатели и характеристики, отговарящи на устройствена зона
„Предимно производствена” (Пп):
максимална височина – до 10,0 м.
плътност на застрояване – от 40% до 80%
озеленена площ – от 20% до 40%, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
в обхвата на ПИ 000999 в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461,
община Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) и
одобрява заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.
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14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това мястн в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 6100-266/20.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 330
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Граница , общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 011172 с площ от 0.312 дка, начин на трайно ползване-нива,
ІІІ категория в местност “Лаката”, землището на с.Граница, общ.
Кюстендил, представляващ имот №011172 – Общински поземлен фонд с
площ от 0.312 дка да се предостави за обезщетяване по ЗСПЗЗ, по
преписка за обезщетяване вх.№13238К от 04.07.2016 г. на наследниците на
Драган Тимев Барутчийски.
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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 6100-245/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.

РЕШЕНИЕ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

Общински съвет - Кюстендил
14-то заседание на 27 октомври 2016 г.
№ 331
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 27.10.2016 г.
Протокол № 14
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на
с. Берсин , общ. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 011043 с площ от 0.621 дка, начин на трайно ползване-нива,
ІV категория в местност “Ширината”, землището на с.Берсин, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №011006 – Общински поземлен
фонд с площ от 4.000 дка да се предостави за обезщетяване по ЗСПЗЗ, по
преписка за обезщетяване вх.№02145/25.06.2015 г. на наследниците на
Йордан Николов Цеков.
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 27.10.2016 г., Протокол № 14/27.10.2016 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 6100-240/14.10.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 03. 11. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 03. 11. 2016 г.

