Общински съвет - Кюстендил
8-то заседание на 28 април 2016 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 05. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 05. 05. 2016 г.

1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
- Иван Гавазки – животновъд в с. Полетинци – имоти в местност „Ширинта”
и „Кокошкин рид” засягащи фермата му.
- Сашо Бонев и Георги Черкезов инвеститори, желаещи да инвестира в с.
Полетинци
- Г-н Ярев – гражданин – питъне към Георги Джоглев, относно работатана
Кюстендилската полиция.
2.ДЗ № 93-00-408/18.03.2016 г. – относно проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата на територията на
община Кюстендил. – Общински съвет – Кюстендил не прие проекта за решение
3.ДЗ № 61-00-96/20.04.2016 г. – относно приемане на Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Кюстендил за 2017 г. – р. № 160
4.ДЗ № 61-00-97/20.04.2016 г. – относно приемане на финансовите отчети и
отчети за дейността на читалищата за 2015 г. – р. № 161
5.ДЗ № 61-00-102/20.04.2016 г. – относно вътрешни компенсирани промени
по Бюджета на община Кюстендил за 2016 г. – р. № 162
6.ДЗ № 26-00-17/15.04.2016 г. – относно финансово подпомагане на
Гълъбовъдно Дружество „Руен” – гр. Кюстендил. – р. № 163
7. ДЗ № 61-00-109/21.04.2016 г. – относно финансово подпомагане на Борис
Фотев Митов, от гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" 290, вх. Б, ет.1, ап. 2. – р. №
164
8.ДЗ № 61-00-106/21.04.2016 г. – относно представителство на община
Кюстендил в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев”
АД – Кюстендил. – р. № 165
9.ДЗ № 61-00-91/18.04.2016 г. – относно промяна в списъка на видовете
общински жилища във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища /НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр.
Кюстендил, относно жилища, находящи се в гр. Кюстендил, ул. „Иларион
Макариополски” № 1, вх. А, ап. 4 и гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски”
№ 1, вх. Б, ап. 38. – р. № 166
10.ДЗ № 61-00-92/20.04.2016 г. – относно предоставяне под аренда на
земеделски земи, предназначени за създаване на трайни насаждения,
представляващи имоти № 035001, № 035013, № 035095, № 035096, № 035098 в
землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, общинска частна собственост. – р. №
167
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11.ДЗ № 61-00-108/21.04.2016 г. – относно предоставяне под аренда на
земеделски земи, предназначени за създаване на трайни насаждения,
представляващи имоти №854025, 852030, 852022, 852020, 852011, 794005, 793006,
724015, 721016, 721015, 721014, 721007, 708014, 638026, 638042, 675018, 709020,
709023, 709025, 709026, 710005, 720010, 720017, 634048, 634047, 634046, 634037,
628033, 627003, 622006, 589042, 584012, 000745, 000535, 000559, 000796, в
землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, общинска частна собственост.
– р. № 168
12.ДЗ № 61-00-104/21.04.2016 г. – относно приемане на решение за
извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия. – р. № 169
13.ДЗ № 61-00-105/21.04.2016 г. – относно управление на имот – частна
държавна собственост. – р. № 170
14.ДЗ № 61-00-107/21.04.2016 г. – относно даване съгласие и утвърждаване
на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, предвиден за
продажба по реда на Закона за общинската собственост. – р. № 171
15.ДЗ № 61-00-98/20.04.2016 г. – относно предложение за изграждане на
паметник на загиналите от селата Раждавица и Гърбино, общ. Кюстендил в
Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. – р. № 172
16.ДЗ № 61-00-99/20.04.2016 г. – относно одобряване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелна линия 20 kV за
обект: „Помпа за напояване” в ПИ 69167.0.90, местност „Шишманица”, землище
с.Стенско, общ. Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС). – р.
№ 173
17.ДЗ № 61-00-100/20.04.2016 г. – относно разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен
имот извън границите на урбанизираната територия ПИ № 100.112, местност
„Ракевица”, в землището на с. Горна Брестница с ЕКАТТЕ 16141, община
Кюстендил от плана на новообразуваните имоти (ПНИ). – р. № 174
18.ДЗ № 93-00-632/25.04.2016 г. – относно финансово подпомагане за
издаването на родова книга от Стойне Петров Петков. – р. № 175
19.ДЗ № 93-00-138/26.04.2016 г. – относно финансово подпомагане по остри
здравословни и социални причини на жители от община Кюстендил. – р. № 176
20.ДЗ № 61-00-110/22.04.2016 г. – относно одобряване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе за изграждане на кабелна
линия 0,4kV за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ
„Разпределение България” АД- град София на обект: „Стопанска постройка” в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор №41112.50.199, местност Кандило, землище
гр. Кюстендил от Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил
(КККР). – р. № 177
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21.ДЗ № 61-00-111/22.04.2016 г. – относно искане на съгласие за
разрешаване изработването на проект за изменение на действащия план за
регулация в обхвата на кв. 86а от плана на град Кюстендил. – р. № 178
22.ДЗ № 61-00-112/22.04.2016 г. – относно закупуване и даряване на
биомиксер за отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ "Д-р Н.
Василиев" АД, гр. Кюстендил. – р. № 179
23.ДЗ № 61-00-113/22.04.2016 г. – относно предоставяне под аренда на
земеделски земи, предназначени за създаване на трайни насаждения,
представляващи имоти с № 003004, № 003014, № 020024, № 020027 № 020028, №
010030, № 010045, № 010044, в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил,
общинска частна собственост. – Общински съвет – Кюстендил не прие проекта
за решение
24.ДЗ № 61-00-93/20.04.2016 г. – 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. Шипочано, община Кюстендил. – р. № 180
25. ДЗ № 61-00-94/20.04.2016 г. – 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. Вратца, община Кюстендил. – р. № 181
26. ДЗ № 61-00-95/20.04.2016 г. – относно мотивирано искане от Общинска
служба по Земеделие гр. Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ за землище на с. Слокощица, община Кюстендил. – Общински съвет –
Кюстендил не прие проекта за решение

***
РЕШЕНИЕ
№ 160
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3
от ЗСП, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, чл. 5, ал. 1, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Кюстендил за 2017 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Кюстендил 2014 – 2020 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 26а,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 25 от Правилника
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за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Приема финансовите отчети за изразходваните средства от общинския и
държавния бюджет за 2015 г. и отчети за читалищната дейност.

***
РЕШЕНИЕ
№ 162
На основание 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. 1, т.
6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
I. Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2016 г. както следва:
1. В Поименния списък за капиталови разходи – приложение № 6 по
бюджета на община Кюстендил за 2016 г. по източници на финансиране, както
следва:
А. Обекти финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови
разходи за 2016 г.:
Обект
Закупуване на компютри за общинска администрация
(добавя се и текста „и друго техническо оборудване“)
Саниране на сградата на ОДЗ "Мечта" ул. Бузлуджа 91
и основен ремонт на ВиК инсталация - проектиране,
изграждане и строителен надзор
Високопроходими автомобили за нуждите на Домашен
социален патронаж
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за
нуждите на "Комплекс за социални услуги" - Звено
трапезария
Изграждане
на
енергоспетяващо
художествено
осветление на Драматичен театър Кюстендил
Доставка и монтаж на Туристически информационен
център

Било

Става

6 900

25 000

286 0
00

109 253

20 00
0

0

5 000

25 000

30
000

0

0

24 000
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Доставка и монтаж на водогреен
„Слънце“

котел за ОДЗ
0

10 000

Благоустрояване на дворни пространства на общински
училища и ОДЗ

0

134 647

Изграждане на кръстовища с кръгова организация на
движението

0

20 000

Б. Обекти финансирани със средства от преходния остатък от целевата
субсидия за капиталови разходи от 2015 г.
Обект
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността
Устройство за изкачване на колички по стълби (в ОУ
„Д.Димитри“)
Закупуване на автомобил - високо проходим за нуждите
на звено за поддръжка на улично осветление
Основен ремонт на централния склад за съхранение на
негодни и забранени продукти за растителна защита в м.
"Коилица" с. Драговищица - проектиране, изграждане и
строителен надзор
Основен ремонт на обект: Път KNL2111-граница
Македония-Гърляно-Раненци-Преколница-Цървен дол Коприва - проектиране, изграждане и строителен надзор
Обособяване на допълнителни парко-места в УПИ
кв.204 на гр.Кюстендил
Устройство за изкачване на колички по стълби (в
ДВХФУ)
Закупуване на компютри за общинска администрация
(добавя се и текста „и друго техническо оборудване“)

Било

Став
а

0

9 189

0

6 600

0

1 000

22
000

19
355

235
677

194
760

40
000
0

60
000
6 600

0

173

В. Обекти финансирани със средства от собствени приходи за капиталови
разходи за 2016 г.
Обект
Закупуване на лек автомобил (втора употреба) за
нуждите на общинска администрация
Благоустрояване на пространството около "Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация" проектиране, изграждане и строителен надзор
Доставка и монтаж на туристически информационен
център

Било

Став
а

0

5 200

20
000

38
800

24 00
0

0

Г. Обекти финансирани със средства от преходния остатък за делегираните
от държавата дейности.
Обект

Било

Став
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а
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността

15 00
0

9 311

2. Намалява размера на капиталовите разходи, финансирани с преходен
остатък от делегирани от държавата дейности със средства в размер на 5 689 лв.
3. Увеличава средствата по параграф § 10-00 „Издръжка“ на дейност 239
„Други дейности по вътрешната сигурност“ в разходната част на бюджета.
II. Изменя т.2 от Решение № 74/28.01.2016 г., както следва:
„2. Определя Максималния размер на дълга за 2016 г. (съгласно Приложение
№9), както следва:
2.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016г. за рефинансиране на
общински облигационен заем – 9 516 000 лв.
2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2016 г. – до 1 000 000
лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2016г. - 12 000 000 лв.“

***
РЕШЕНИЕ
№ 163
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т.
6 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. за покриване на
разходите за проведената традиционна изложба в читалище „Братство”.
Средствата да бъде изплатена от бюджета на община Кюстендил за 2016
г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 164
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т.
6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
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Дава съгласие от бюджета на община Кюстендил за 2016 г. да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1 350 /хиляда триста и петдесет/ лв. за
възстановяване на здравноосигурителните права на Борис Фотев Митов.
Сумата да бъде изплатена от средствата определени от бюджета на
община Кюстендил по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет” за 2016 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 19 и чл. 22 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските
дружества с общинско участие и чл. 5, ал. 1, т. 9, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
І. Възлага на кмета на община Кюстендил или на упълномощено от
него лице да представлява община Кюстендил в Общото събрание на
акционерите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев” АД - Кюстендил, свикано за
20.05.2016 година от 10.00 часа гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари” №1, като
гласува по въпросите, включени в дневния ред на събранието, както следва:
1. “Въздържал се” приемане доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2015 година;
2. “Въздържал се“ одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2015 година, заверен от регистриран одитор;
3. “Въздържал се” освобождаване от отговорност на членовете на
Съвета на директорите за дейността им през 2015 година;
4. “Въздържал се” за избор и назначаване на регистриран одитор за
2016 година;
5. “Въздържал се” за предложената промяна в състава на Съвета на
директорите;
6. „Въздържал се” определяне мандата на новоизбрания съвет на
директорите;
7. “Въздържал се“ определяне на възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не
повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,
установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9/2000
година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, като членовете на СД, на които не
е възложено управлението, могат да получават възнаграждението в случай, че
това не противоречи на императивни разпоредби на нормативен акт;
8. “Въздържал се“ промяна в капитала на дружеството;
9. “Въздържал се“ промяна в устава на дружеството;
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II. По всички невключени в дневния ред на събранието въпроси
определения представител да гласува по свое усмотрение в интерес на община
Кюстендил.
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се
проведе на 06.06.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

***
РЕШЕНИЕ
№ 166
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2,
във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 и чл. 25, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища, и Протокол № 1/17.03.2016 г. на Комисия
назначена по чл. 7, ал. 1 от /НУРУЖНННПОЖ/и чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилищата,
находящи се в:
1. гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” № 1, вх. А, ап. 4
2. гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” № 1, вх. Б, ап. 38
и ги включва в списъка „Резервни жилища”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 11 и
чл. 10, ал. 3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи
от Общинския поземлен фонд и чл. 5, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
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
следните земеделски имоти:
- №035001 в землището на с.Катрище с размер от 0.472 дка в местност
“Златила”, с НТП – нива, ІІІ категория;
- №035013 в землището на с.Катрище с размер от 0.688 дка в местност
“Златила”, с НТП – нива, ІІІ категория;
- №035095 в землището на с.Катрище с размер от 0.752 дка в местност
“Златила”, с НТП – нива, ІІІ категория;
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- №035096 в землището на с.Катрище с размер от 1.355 дка в
“Златила”, с НТП – нива, ІІІ категория;
- №035098 в землището на с.Катрище с размер от 1.210 дка в
“Златила”, с НТП – нива, ІІІ категория.

местност
местност

***
РЕШЕНИЕ
№ 168
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 11 и
чл. 10, ал. 3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи
от Общинския поземлен фонд и чл. 5, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
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
следните земеделски имоти:
- №854025 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 6.761 дка в
местност “Голак”, с НТП – нива, Х категория;
- №852030 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 20.236 дка в
местност “Чекорица”, с НТП – нива, VІІ категория;
- №852022 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 4.754 дка в
местност “При къщи”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №852020 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 0.680 дка в
местност “Чекорица”, с НТП – нива, VІІ категория;
- №852011 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.118 дка в
местност “Чекорица”, с НТП – нива, VІІ категория;
- №794005 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 14.210 дка в
местност “Гебеширица”, с НТП – овощна градина, ІХ категория;
- №793006 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 10.596 дка в
местност “Върлото”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №724015 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 24.864 дка в
местност “Шамаци”, с НТП – овощна градина, VІІ категория;
- №721016 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 9.683 дка в
местност “Шамако”, с НТП – тр.насаждения, VІІ категория;
- №721015 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 9.684 дка в
местност “Шамако”, с НТП – тр.насаждения, VІІ категория;
- №721014 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.000 дка в
местност “Шамаци”, с НТП – тр.насаждения, VІІ категория;
- №721007 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 4.001 дка в
местност “Шамаци”, с НТП – тр.насаждения, VІІ категория;
- №708014 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 26.079 дка в
местност “Ридо”, с НТП – овощна градина, Х категория;
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- №638026 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.252
местност “Тодорица”, с НТП – нива, Х категория;
- №638042 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.718
местност “Падината”, с НТП – нива, Х категория;
- №675018 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.558
местност “Балта”, с НТП – нива, ІV категория;
- №709020 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 11.117
местност “Балта”, с НТП – овощна градина, ІV категория;
- №709023 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 11.742
местност “Балта”, с НТП – овощна градина, ІV категория;
- №709025 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 0.515
местност “Балта”, с НТП – овощна градина, ІV категория;
- №709026 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.295
местност “Балта”, с НТП – овощна градина, ІV категория;
- №710005 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.907
местност “Кръсто”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №720010 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 5.767
местност “Шамаци”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №720017 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 3.417
местност “Шамаци”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №634048 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 0.499
местност “Чивутката”, с НТП – овощна градина-тер., ІV категория;
- №634047 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.806
местност “Чивутката”, с НТП – овощна градина-тер., ІV категория;
- №634046 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 2.699
местност “Чивутката”, с НТП – овощна градина-тер., ІV категория;
- №634037 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 1.219
местност “Илия”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №628033 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 14.549
местност “Марковица”, с НТП – нива, ІV категория;
- №627003 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 3.588
местност “Бела вода”, с НТП – нива, Х категория;
- №622006 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 9.700
местност “При къщи”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №589042 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 3.673
местност “Пчелник”, с НТП – нива, Х категория;
- №584012 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 5.465
местност “Бойова кория”, с НТП – нива, ІV категория;
- №000745 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 13.585
местност “Лъката”, с НТП – нива, ІV категория;
- №000535 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 6.254
местност “Богданов дол”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №000559 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 12.074
местност “Големи дол”, с НТП – овощна градина, Х категория;
- №000796 в землището на с.Полска Скакавица с размер от 5.648
местност “Ранова нива”, с НТП – овощна градина, Х категория.

***
РЕШЕНИЕ
№ 169
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал.
1 от ЗОС, чл. 5, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Възлага на кмета на община Кюстендил да проведе процедура по
извършване на подготвителни действия по реда на Закона за концесиите и
Правилника за прилагане на закона за концесиите за предоставяне на
концесия за услуга на: водоем в местността „Света вода”, представляващ
поземлен имот № 000032, с площ 23.933 дка, находящ се в землището на с.
Грамаждано, общ. Кюстендил, начин на трайно ползване „водоем”, подробно
описан в Акт за публична общинска собственост № 2006/29.10.2010 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 170
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 8, т. 25, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие недвижим имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен
обект в сграда с
идентификатор
41112.500.880.1.46 по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-1896/28.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 109 кв.м. и
административен адрес: гр. Кюстендил, ул.”Александър Димитров” №35,
бл.35, ет.0, предоставен за безвъзмездно управление на Община Кюстендил, да
бъде използван за извършване на социални дейности, касаещи пенсионерските
клубове.

***
РЕШЕНИЕ
№ 171
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал.
1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
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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. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР
41112.500.2108 (eдинен класификатор на населените места- четиридесет и еднa
хиляди сто и дванадесет , кадастрален район- петстотин , имот номер- двe
хиляди сто и осем ) по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.
КЮСТЕНДИЛ, с площ 193.00 /сто деветдесет и три / кв.метра. Адрес: гр.
Кюстендил, ул. Александър Димитров"- данъчна оценка – 4342.50 лева,
пазарна оценка- 23400 лева.
Имотът е актуван с АОС № 4369/19.04.2016 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 имот.

***
РЕШЕНИЕ
№ 172
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 28.04.2016 г.
Протокол № 8
На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 8 от ЗУТ,
чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие за изграждане на паметник на загиналите от селата
Раждавица и Гърбино, общ. Кюстендил в Балканската, Междусъюзническата,
Първата и Втората световни войни.
Предлага изграждането на паметника да бъде включено като
мероприятие за отбелязване на 100 години от Първата световна война и
участието на България в нея (2014 – 2018 г.).

***
РЕШЕНИЕ
№ 173
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с Решение № ІІ – 6
от Протокол № 6/30.03.2016 на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
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Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план - парцеларен
план (ПУП-ПП) за трасе за изграждане на подземна кабелна линия 20kV за
обект: „Помпа за напояване” в ПИ69167.0.90, местност „Шишманица”,
землище с.Стенско, общ. Кюстендил
по Картата на възстановената
собственост,
преминаващо
през
общински
имоти
ПИ69167.0.85,
ПИ69167.20.202, землище с.Стенско, общ. Кюстендил и ПИ63536.0.409,
ПИ63536.0.410 и ПИ 63536.0.411 землище с.Раждавица, общ. Кюстендил от
Картата на възстановената собственост (КВС ”.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд –
Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник”, чрез общински съвет Кюстендил .

***
РЕШЕНИЕ
№ 174
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,във връзка с чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,
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 100.112, местност „Ракевица” в землището на с.Горна
Брестница с ЕКАТТЕ 16141, община Кюстендил от плана на новообразуваните
имоти (ПНИ) и одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т.
6 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите

Общински съвет - Кюстендил
8-то заседание на 28 април 2016 г.
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер на 350,00 /триста и петдесет/ лв. за издаване на
родова книга от Стойне Петров Петков.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2016 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т.
6 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Стойне Дачов Славов на 73 години в размер на 500 /петстотин/ лв.
2. Кънчо Василев Златанов на 66 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”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 177
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с Решение № ІІ – 4
от Протокол № 6/30.03.2016 на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план - парцеларен план
(ПУП-ПП) за трасе за изграждане на кабелна линия 0,4kV за присъединяване
към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение
България” АД - град София на обект: „Стопанска постройка” в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор №41112.50.199, местност Кандило, землище гр.
Кюстендил от КККР на гр. Кюстендил, преминаващо през ПИ 528.1 общински полски път, 50.239 – частна собственост, 50.203 - общински полски

Общински съвет - Кюстендил
8-то заседание на 28 април 2016 г.
път, 50.201 – пасище-мера, 50.131 - общински полски път, 50.130 – общинска
нива, 50.94– частна собственост , 50.58– частна собственост и достига до имота
на възложителите ПИ 50.199 местност Кандило, землище гр. Кюстендил от
КККР на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд –
Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник”, чрез общински съвет Кюстендил .

***
РЕШЕНИЕ
№ 178
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – Кюстендил,
Р Е Ш И:
Дава съгласие кмета на община Кюстендил да разреши на Боян
Пантев Миланов изработването за негова сметка на проект за изменение на
подробен устройствен план- план за регулация (ПУП - ИПР), в обхвата на кв.
86а от плана на град Кюстендил, съгласно представените
задание и
мотивирано предложение,с които се предвижда:
- урегулирането на ПИ 41112.500.2060 и ПИ 41112.500.2061 от КККР на
град Кюстендил, като се проектира нов УПИVI-2060, 2061 „За обслужващи и
търговски дейности” в кв. 86а.
- проектиране на задънена улица с О.Т. 184а – О.Т. 184б в кв. 86б,
разположена изцяло в имоти общинска собственост / УПИ IV- за паркинг от
плана за регулация и ПИ 41112. 500.1151 от КККР / за осигуряване на достъп
до проектния УПИVI-2060, 2061 „За обслужващи и търговски дейности”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 179
На основание 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. 1, т.
6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
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Дава съгласие от бюджета на община Кюстендил за 2016 г. да бъде
закупен биомиксер на стойност 6 000.00 /шест хиляди/ лв., който да бъде
предоставен на отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ "Д-р
Н. Василиев" АД, като капиталов трансфер в натура.

***
РЕШЕНИЕ
№ 180
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 5, ал. 1, т. 8,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Имот № 000083 с площ от 1.851 дка, начин на трайно ползване-пасище,
мера, ІХ категория в местност “Градище”, землището на с.Шипочано, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000078 – Общински поземлен фонд
с площ от 102.715 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№53048 от 26.08.1991 г. на насл. на Петър Стоименов Доканин.

***
РЕШЕНИЕ
№ 181
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 5, ал. 1, т. 8,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет –
Кюстендил,
Р Е Ш И:
Имот № 025088 с площ от 2.890 дка, начин на трайно ползванеизползв.ливада, Х категория в местност “Кулицата”, землището на с.Вратца,
общ. Кюстендил, представляващ част от имот №025038 – Общински поземлен
фонд с площ от 7.793 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка с вх.№33008 от 13.06.1991 г. на Георги Александров Стоименов.

