Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 231
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения
ред на територията на 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, 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 на Наредбата за
обществения ред на територията на Община Кюстендил (Приета с
Решение № 364/29.01.2009 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
577/29.12.2009 г. но ОбС - Кюстендил; изм и доп. с Решение № 624/25.03.2010 г. на
ОбС - Кюстендил);(изм.с Решение №205/2011 г. по адм.д.№235/2011 г на КАС, в
сила от 14.02.2013 г); (изм. и доп. с Решение №195/31.01.2013г.; изм. и доп. с
Решение № 722/25.06.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 56/12.03.2016
г. по адм.д.№387/2015 г на КАС, в сила от 29.03.2016 г.)
/Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
на територията на Община Кюстендил е приложена 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, Наредбата за изменение и допълнение на 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.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00177/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 232
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
организацията на автомобилното движение на територията на 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, 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
организацията и безопасността на автомобилното движение на
територията Община Кюстендил (Приета с Решение №
238/26.09.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение №
348/23.12.2008 г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение №
467/30.07.2009 г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение №
482/27.08.2009 г. на ОбС - Кюстендил;изм. и доп. с Решение №
509/23.10.2009 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
193/31.01.2013 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№450/26.09.2013 г на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение №
896/27.11.2014 г.на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
232/28.07.2016 г. на ОбС - Кюстендил), като в:
§ 1. В Глава десета, в чл. 34 алинея 2 се изменя, както следва:
/2/. Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в дните от понеделник
до събота, включително, в часовия диапазон от 08.00 часа до 18.00 часа в
дните от понеделник до петък включително и в часовия диапазон от
08.00 часа до 13.00 часа, включително на съботния ден.
/Проекта на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организацията и
безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил е
приложена 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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, 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, Наредбата за изменение и допълнение на 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00176/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 233
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Закриване на Гимназия „Неофит Рилски” – град 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. 10, ал. 6 от Закона за народната
просвета, чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за приложение на Закона на
народната просвета, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се закрие Гимназия „Неофит Рилски”, град
Кюстендил, бул. „Цар Освободител”№2, считано от 15.09.2016 г., или от
датата, посочена в официалните документи.
2. Учениците от закритата Гимназия „Неофит Рилски”, град
Кюстендил, да се пренасочат при условията на чл. 9 от Закона за
народната просвета, съгласно становище на РИО – Кюстендил.
3. Задължителната училищна документация да се приеме и
съхранява в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”, град Кюстендил.
4. Трудовите правоотношения с персонала на Гимназия „Неофит
Рилски”, град Кюстендил, да се уредят при условията на чл. 328, ал.1, т.1
от Кодекса на труда.
5. Движимото имущество на Гимназия „Неофит Рилски”, град
Кюстендил,
да се предостави със заповед на Кмета на Община
Кюстендил на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”, град Кюстендил.
6. Дава съгласие и предоставя за безвъзмездно управление на
Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”, град Кюстендил, сградния фонд
ползван от Гимназия „Неофит Рилски”, град Кюстендил, а именно:
сграда с идентификатор 41112.504.81.1 с площ 2248 кв. м. , брой етажи 3,
находяща се в ПИ с идентификатор 41112.504.81, с площ 26197 кв.м.,
съгласно АПОС №1363 от 28.02.2008г.
7. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да изготви
мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за
закриване на Гимназия „Неофит Рилски”, град Кюстендил, съгласно
изискванията на чл. 12, ал. 4 и ал. 7 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00168/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 234
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
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, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 от ЗПФ и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за
съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приеманe, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на община Кюстендил и 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, както следва:
1. В Поименния списък за капиталови разходи – приложение № 6
по бюджета на Община Кюстендил за 2016 г. в обекти финансирани със
средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г.:

Обект
Благоустрояване на дворни пространства на общински
училища –
II-ро ОУ „Даскал Димитрий“, ПМГ
„Проф.Емануил Иванов“ и ОДЗ „Зорница“
Изграждане и реконструкция, на улична канализационна
мрежа на УПИ XVIII квартал 270, по плана на гр.Кюстендил I-ви етап (подземна техническа инфраструктура) авторски и
строителен надзор.
Закупуване на машина за полагане на пътна маркировка

Бил
о

Става

134
647

86 000

0

37 067

0

11 580

2. Увеличава § 24-07 „Приходи от дивиденти“ с 96 637 лв.
3. Намалява § 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и
продукция“ с 96 637 лв.
4. Увеличава разходите по §45-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в дейност 122
„Общинска администрация“ със средствата в размер на 1 000 (хиляда)
лева.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
5. Намалява разходите по §42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет“ в дейност 122 „Общинска
администрация“ средства в размер на 1 000 (хиляда) лева.

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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00170/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 235
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
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. Андрея Владимирова Вачева на 16 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Дочка Илиева Милкина на 73 години в размер на 1000 /хиляда/
лв.
3.Христина Борисова Цекова на 73 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Кюстендил
за 2016 г. от § 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 93-00138/20. 07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 236
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
2015"/

Относно: Отпускане на временен безлихвен заем. /По Проект: "Приеми ме

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на временни
безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на
Община Кюстендил за финансиране на плащания по проект: „Приеми
ме 2015” №. BG05M9OP001-2.003-0001-C01 на стойност до 3 000 (три
хиляди) лева на тримесечие и за срок до възстановяването им от
Агенция за социално подпомагане.

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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00169/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 237
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем. /По
"Функциониране на Областен информационен център Кюстендил"/

Проект:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 , чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на временни
безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на
Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проект:
„Функциониране на Областен информационен център Кюстендил“ до
размера на средствата по одобрения бюджет на проекта и за срок до
възстановяването им от Оперативна програма ”Добро управление” в
размер до 70 000 (седемдесет хиляди) лв.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за
законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00173/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 238
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от сметките за средства
от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил. /По Проект: "Обучения и заетост за
младите хора"/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на временни
безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на
Община Кюстендил текущо да се предоставят до 50 000 (петдесет
хиляди) лв. месечно за изплащане на работни заплати и осигурителни
вноски на заетите лица по проект: „Обучения и заетост за младите хора“
до възстановяването им от Оперативна програма ”Развитие на
човешките ресурси”.
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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00171/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 239
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем от сметките за средства
от ЕС и от бюджета на Община Кюстендил./ По Проект: "Операция
"Осигуряване на топъл обяд"/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за публичните
финанси, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални
правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на временни
безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на
Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проект:
Операция „Осигуряване на топъл обяд” № 2014BG05FMOP001-03.01-68C01 до размера на средствата по одобрения бюджет на проекта и за срок
до възстановяването им от Оперативна програма „Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане“.
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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00172/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 240
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Предоставяне на средства от бюджета на Община Кюстендил за
2016 г. за провеждане на Националния събор на граничарите от запаса и резерва на
РБългария, провеждащ се на 27.08.2016 г. в гр. Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъде предоставена от бюджета на Община Кюстендил за 2016 г.
субсидия в размер на 728 (седемстотин двадесет и осем) лева на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва, гр. Кюстендил за
провеждане на Националния събор на граничарите от запаса и резерва
на РБългария.
Средствата да бъдат изплатени от §45-00 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител
на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на
Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в
седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00174/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 241
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
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,
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 № 2/08.06.2016 г. и № 2/13.05.2016 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. 1,
етаж 1, вход А, жил. блок 33, ул. „Цар Освободител” № 270 в гр.
Кюстендил с наемател Теменужка Мирчова Банкова, втори етаж от
жил. сграда, кв.”Изток”, ул.”Ален мак” № 19А, гр.Кюстендил с наемател
Емилия Траянова Кирилова и ап.83, етаж 1, вход Г, жил.блок 95,
ул.”Бузлуджа” в гр.Кюстендил с наемател Цветан Божилов Иванов и
ги включва в Списъка – “жилища за продажба”.
2.Утвърждава пазарните оценки на жилищата, както следва:
2.1.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.503.529.2.1
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 52,97 (петдесет и две цяло деветдесет и
седем стотни) кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно); Съседни
самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.529.2.2; Под
обекта: няма; Над обекта: 41112.503.529.2.5, съгласно схема № 15-43420807.10.2015 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Прилежащи части: Мазе
№ 38 с площ 2,93 кв. м., ведно с 1,324 % ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в
сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
41112.503.529 по КККР гр. Кюстендил.Адрес на поземления имот: гр.
Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 270, бл.33, вх. А, ет. 1, ап. 1,
данъчна оценка - 21618.50 лева, пазарна оценка 24750 лева.
Имотът е актуван с АОС № 4111/23.11.2015 год.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.

2.2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.502.268.1.2
по кадастрална карта и кадастралните 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 78.00 (седемдесет и осем) кв. метра; Брой нива на
обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия
етаж : Няма; Под обекта : 41112.502.268.1.1; Над обекта: Няма.Прилежащи
части на обекта: Мазе с площ 19.00 кв. метра, ведно с 1/2 ид. част от
общите части на сградата и от правото на строеж; Конструкция - масивна
с частични стоманобетонни елементи; Година на построяване - 1972 г.;
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 41112.502.268 по кадастралната карта на гр.
Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. "Ален мак"
№ 19 А, ет.2, данъчна оценка – 6207.90 лева, пазарна оценка 14500 лева.
Имотът е актуван с АОС № 4518/28.06.2016 год.
2.3. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 41112.500.75.8.83
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 30,89 кв. метра; Брой нива на обекта: 1(едно);
Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж:
41112.500.75.8.84, Под обекта:няма, Над обекта: 41112.500.75.8.86,
41112.500.75.8.87, съгласно схема № 15-87018-01.04.2014 г. на самостоятелен
обект в сграда, издадена от СГКК-гр. Кюстендил. Прилежащи части:
Мазе № 2 с площ 3,29 кв. м., ведно с 0,770 % ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж. Самостоятелният обект се намира в
сграда № 8 разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.75
по КККР на гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил,
ж.к. "Бузлуджа" Бл. 95, вх. Г, ет. 1, ап. 83, данъчна оценка – 9327.60 лева,
пазарна оценка -14000 лева.
Имотът е актуван с АОС № 3467/10.05.2014 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00161/15.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 242
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
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 и т. 12 чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5,
ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижимия
имот – частна общинска собственост, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 41112.503.2958 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени
със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на
АГКК, с площ 1587.00 (хиляда петстотин осемдесет и седем) кв. метра.
Стар идентификатор на имота: 41112.503.4320; Номер по предходен план:
квартал 308, парцел І . Със Заповед № РД-00-84/22.01.2015 г. е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП - ИПР/ за
разделяне на УПИ І - "За обществено обслужващи дейности", кв. 308 от
ПУП на гр. Кюстендил, като за поземлен имот с идентификатор
41112.503.2958 е образуван УПИ ІХ - "За обществено обслужващи
дейности", кв. 308 по ПУП на гр. Кюстендил. Адрес на поземления имот:
гр. Кюстендил, ул. "Даскал Димитрий" №30 - данъчна оценка – 28566
лева, пазарна оценка- 118000 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4152/25.01.2016 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.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2016 год., приета с решение №
85 от 28.01.2016 год. с описания в т.1.1 имот.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на
Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна
прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен
срок от приемането му.
На основание чл. 22,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил
по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00167/20.06.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 243
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на
пристрояване върху имот, частна общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост и утвърждаване пазарната цена на правото на
пристрояване.
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. 38, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и
чл. 54, 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 ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за изграждане на
„пристройка
- помещение за хладилна камера и разширение на
пристройка към съществуващ магазин и цех”, със застроена площ от 24,54
кв.м., към съществуващи сгради с идентификатори № 41112.504.32.3 и №
41112.504.32.21, находящи се в гр.Кюстендил, кв.”Запад”, изградени върху
поземлен имот с идентификатор № 41112.504.32 – частна общинска
собственост, с адрес: гр.Кюстендил, кв.”Запад”, актуван с АЧОС №
4517/22.06.2016 год., съгласно изготвения и съгласуван идеен архитектурен
проект.
2. Утвърждава пазарната оценка на право на пристрояване
върху 24,54 кв.м. в размер на 3100,00 (три хиляди и сто) лева, без вкл.ДДС.
3. Задължава 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.
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 – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00160/12.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 244
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Предоставяне под аренда на земеделска земя, предназначена за
създаване на трайни насаждения, представляваща имот № 000072, в землището на
с. Полетинци, 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 № 000072 в землището на с. Полетинци,
община Кюстендил, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в
местността “Голема чука“ с общ размер от 12.724 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 .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00164/15.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 245
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Ползване на стояща дървесина на корен от физически лица за
лични нужди без право на продажба през отоплителен сезон 2016/2017г. от
общинските гори.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 46, т. 1, чл. 71, ал. 1, т. 6, ал. 2, т.
1, ал. 7, ал. 8, ал. 9 от Наредбата 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. 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. Определя лимит за добив от общинските гори на дървата за
огрев от едно домакинство– до 8 пространствени кубически метра
широколистни и до 10 пространствени кубически метра иглолистни.
2. Определя лимит за иглолистна строителната дървесина на едно
домакинство до 3 куб. метра.
3. Приема цени с ДДС на дървата за огрев, както следва:
20,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър широколистни дърва
за огрев;
10,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър иглолистни дърва за
огрев;
4. При издаване на превозен билет и удостоверение за ползване
на правоимащите лица да се събира такса по 1,50 лв. с ДДС.
5. Продажните цени на иглолистната строителна дървесина по
сортименти, която физическо лице може да закупи на корен е приетия с
Решение №483/29.10.2013г., изм. с Решение №707/25.05.2014г. на ОбС Кюстендил Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от
съхнещи иглолистни култури.
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 – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00162/15.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 246
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Промени в действащите маршрутни разписания на Обиколна
линия №1 "Обувен завод - кв. "Герена" - кв. "Колуша" - Обувен завод" и Обиколна
линия №2 "Обувен завод - кв. "Колуша" - кв. "Герена" - Обувен завод".
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. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, 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:
Изменя транспортната схема приета с Решение № 694/29.05.2014г.
на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 963/03.02.2015г. на ОбС Кюстендил; доп. с Решение № 1030/26.03.2015г. на ОбС - Кюстендил, в
частта допълнителен транспорт, както следва:
V. Допълнителен транспорт:
Дължина на обиколна линия №1: 12 км.
Спирки: Обувен завод, кв. „Герена”, Пазара, храм „Св. Мина”, кв.
„Колуша”, ХЕИ, Марек, Търговия на едро, Автогара, Обувен завод.
Разписание:
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 16.30,
17.30
Дължина на обиколна линия №2: 12 км.
Спирки: Обувен завод, Автогара, Търговия на едро, Марек, ХЕИ, кв.
„Колуша”, храм „Св. Мина”, Пазара, кв. „Герена”, Обувен завод.
Разписание:
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.45, 11.45, 16.45
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 – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00166/20.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 247
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ 502.26 от кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112.
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 ЗУТ 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:
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши на
заинтересованото лице, подало Заявление с вх. №УТ 1001/29.06.2016г
заявление да възложи за своя сметка изработването на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ),
предвиждащ промяна на конкретното предназначение на територията
на имота и съобразен
със следните устройствени показатели и
характеристики, съгласно чл.25 от Наредба №7/22 декември 2003г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони :
плътност на застрояване (П застр.) - от 40 до 80 %;
озеленена площ (П озел.) - от 20 до 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5;
устройствена зона – предимно производствена (ПП)
предназначение на имота - „За производствено складови
дейности”
в обхвата на ПИ 502.26 от кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112 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.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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.
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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00179/21.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 248
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ 83.347, местност „Гола Велика” в землището на
гр. Кюстендил ЕКАТТЕ 41112, община Кюстендил от плана на новообразуваните
имоти (ПНИ).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ 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, предвиждащ промяна на предназначението на
територията на имота от земеделска в неземеделска – „за нискоетажно
жилищно строителство” и съобразен със следните устройствени
показатели и характеристики:
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота - „за нискоетажно жилищно
строителство”
максимална етажност/височина – 1-3 (10)
плътност на застрояване – до 60%
минимална озеленена площ – минимум 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
в обхвата на ПИ 83.347, местност „Гола Велика” в землището на гр.
Кюстендил ЕКАТТЕ 41112, община Кюстендил от ПНИ 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 – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
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, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00180/21.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 249
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Даване на съгласие от общински съвет- гр.Кюстендил за
разрешаване изработване на проект за изменение на действащия подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване / ПУП-ИПРЗ / на УПИ I-“За
кооперативен пазар”, квартал 386 по плана на кв.”Запад”, гр.Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, и
чл. 2, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество , чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл.
134, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 51 от ЗКИР и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация,
и след отчитането на резултатите от проведеното поименно
гласуване:
Присъствали - 31 общински съветници
Гласували – 28
За – 25
Против - 1
Въздържали се – 2
Проекта за решение не получи необходимото мнозивнство от 2/3, а
именно 27 гласа „за” от общия брой на съветниците, който е 37, съгласно
разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗОС,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема следният проект за решение:
1.Дава съгласие да бъде трансформирана собствеността на 429
кв.м., част от ПИ с идентификатор 41112.504.2091 от „публична
общинска” в „частна общинска”.
2.Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на
кадастралната карта на гр.Кюстендил в обхвата на предложението чрез
делба на ПИ 41112.504.2091.
3.Дава съгласие Кмета на общината да разреши с мотивирано
предписание служебно изработване на проект за изменение на
действащия ПУП-ИПРЗ в обхват УПИ I- „За кооперативен пазар” и УПИ
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
II- „За обществено обслужване” в кв.386 от плана на кв. „Запад” гр.
Кюстендил с цел разделянето на УПИ I- „За кооперативен пазар” в кв.386
с площ 1477 кв.м. на два нови УПИ I- „За кооперативен пазар” с площ 848
кв.м. и УПИ III-"За обществено обслужване" с площ 245 кв.м. и промяна
на границите на УПИ II- „За обществено обслужване” за придаване на
184 кв.м.
Да се спазят следните устройствени параметри на застрояване:
- начин на застрояване - свободно
- конкретно предназнчение на имота - за обществено обслужване
- максимална етажност/височина - 1-3/10м
- плътност на застрояване - от 40 до 80%
- минимална озеленена площ - от 20 до 40%, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
- интензивност за застрояване (Кинт) - от 1,5 до 3,0

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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00181/21.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 250
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
Относно: Решение № 129/24.06.2016 г. по адм. д. № 162/2016 г. по описа на
Административен съд – Кюстендил, във връзка с ДЗ № 61-00-289/18.12.2015 г. на
Кмета на Община Кюстендил, 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. Драговищица, 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. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 37л, ал. 3 от ЗСПЗЗ 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
и след отчитането на резултатите от проведеното поименно
гласуване:
Присъствали - 31 общински съветници
Гласували – 24
За – 17
Против - 2
Въздържали се – 5
Проекта за решение не получи необходимото мнозинство - повече от
1/2, а именно 19 гласа „за”, от общия брой на съветниците, който е 37,
съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема следният проект за решение:
1. Имот № 094050 с площ от 4.540 дка, начин на трайно ползване –
изостав.тр.нас., V категория в местност “Шалев дъб”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №094001 –
Общински поземлен фонд с площ от 52.720 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360Е от 22.01.1992 г. на
наследниците на Елена Христова Ст.Къртева.
2. Имот № 117019 с площ от 3.374 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІV категория в местност “Гола могила”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №117001 –
Общински поземлен фонд с площ от 13.225 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360 от 22.01.1992 г. на
наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
3. Имот № 117058 с площ от 1.806 дка, начин на трайно ползване –
пасище, мера, ІV категория в местност “Гола могила”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №117001 –
Общински поземлен фонд с площ от 13.225 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№20360 от 22.01.1992 г. на
наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски.
4. След приключване на възстановяването на имот №117019 и
имот №117058 на наследниците на Борис Давитков Чорбаджийски и
изтичане на стопанската година да се изготви Анекс към Договор №Д-00318/19.05.2015 г. за отдаване под аренда за имот №117059 с площ от 2.575
дка и имот №117060 с площ от 5.470 дка на животновъден обект с
Р№2328260080 в Интегралната информационна система на БАБХ по
чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ.

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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 93-001214/19.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 251
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
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.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот № 034087 с площ от 1.040 дка, начин на трайно
ползване-пасище, мера, Х категория в местност “Раздолци”, землището
на с.Лозно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №034001 –
Общински поземлен фонд с площ от 36.692 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№030963 от 07.01.1992 г. на
наследниците на Яким Алексов Ковчегарски.
2. Имот № 034088 с площ от 1.242 дка, начин на трайно ползванепасище, мера, Х категория в местност “Раздолци”, землището на с.Лозно,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №034001 – Общински
поземлен фонд с площ от 36.692 дка да се предостави за възстановяване
по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№030963 от 07.01.1992 г. на наследниците на
Яким Алексов Ковчегарски.
3. Имот № 034091 с площ от 3.304 дка, начин на трайно ползваневрем.неизп.нива, Х категория в местност “Раздолци”, землището на
с.Лозно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №034004 –
Общински поземлен фонд с площ от 4.687 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№030963 от 07.01.1992 г. на
наследниците на Яким Алексов Ковчегарски.

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 – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00163/15.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 08. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 02. 08. 2016 г

Общински съвет - Кюстендил
11-то заседание на 28 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ
№ 252
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.07.2016 г.
Протокол № 11
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.
Горна Гращица , 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. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот № 050006 с площ от 8.512 дка, начин на трайно ползванепасище, мера, VІІІ категория в местност “Калето”, землището на с.Горна
Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №050002 –
Общински поземлен фонд с площ от 22.675 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№10012 от 24.07.1991 г. на
наследниците на Йордана Георгиева Узунова.

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 28.07.2016 г., Протокол № 11/28.07.2016 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00165/15.07.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Кюстендил
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