Общински съвет - Кюстендил
5-то заседание на 28 януари 2016 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 04. 02. 2016 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 04. 02. 2016 г.

1.ДЗ № 61-00-3/11.01.2016 г. – относно проект за бюджет
на община Кюстендил за 2016 година. – р.№ 74
2.ДЗ № 61-00-25/20.01.2016 г. – относно приемане Плансметка за разходите за чистота за 2016 г.- р.№ 75
3.ДЗ № 61-00-24/19.01.2016 г. – относно приемане на
решение за изменение общата численост и структура на
общинска администрация Кюстендил. - р.№ 76
4.ДЗ № 61-00-12/19.01.2016 г. – относно информация за
дейността на общинските предприятия през 2015 година. - р. №
№ 77,78,79,80,81
5.ДЗ № 61-00-8/18.01.2016 г. – относно решение №
136/24.11.2015 г. по адм. д. № 146 по описа на
Административен съд – Кюстендил, във връзка с ДЗ № 61-0078/17.03.2015 г. на кмета на община Кюстендил за изработване
на проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия – ПИ 502.608, местност „Решетка” в
землището на гр. Кюстендил. – р.№ 82
6.ДЗ № 61-00-19/19.01.2016 г. – относно приемане на
Стратегия за управление на общинската собственост за мандат
2015 – 2019 година. – р.№ 83
7. ДЗ №61-00-9/18.01.2016 г. – относно приемане на
Общински годишен план за младежта на община Кюстендил за
2016 година. – р.№ 84
8. ДЗ № 61-00-16/19.01.2016 г. – относно приемане на
Програма за управление и разпореждане с общинска
собственост в община Кюстендил за 2016 година. – р.№ 85
9.ДЗ № 61-00-13/19.01.2016 г. – относно приемане на
Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за 2015 г. – р.№ 86
10.ДЗ № 61-00-27/20.01.2016 г. – относно приемане на
отчет за дейността на Комисията по чл. 3 на Правилника за
финансово подпомагане на процедури и дейности по
асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на
съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията

Общински съвет - Кюстендил
5-то заседание на 28 януари 2016 г.
на община Кюстендил през 2015 г. и избор на общински
съветници за участие в комисията. – р.№ 87
11.ДЗ № 61-00-10/19.01.2016 г. – относно одобряване на
анекс към Споразумение за сътрудничество между община
Кюстендил и фондация „Тръст за социална алтернатива”. – р.№
88
12.ДЗ № 61-00-11/19.01.2016 г. – относно финансова
подкрепа за късометражния игрален филм „Враг на свинята”. –
р.№ 89
13. ДЗ № 61-00-26/20.01.2016 г. – относно разкриване на
социална услуга „Център за услуги за ранно детско развитие”,
като местна дейност и осигуряване на финансови средства за
гарантиране на устойчивост на предоставяните услуги до
стартирането им по процедура BG05M9OP001-2. 004 „Услуги за
ранно детско развитие”. – р.№ 90
14.ДЗ № 61-00-5/18.01.2016 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 жилищата находящи се в с.
Слокощица, общ. Кюстендил, ул. „Георги Кръстев” № 106, ет. 1,
ап. 2 и с. Слокощица, общ. Кюстендил, ул. „Георги Кръстев” №
106, ет. 2, ап. 5. – р.№ 91
15. ДЗ № 61-00-6/18.01.2016 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 жилищата находящи се в гр.
Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” № 1, вх. А, ет. 1, ап. 5
и гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” № 1, вх. А, ет. 2,
ап. 19. – р.№ 92
16. ДЗ № 61-00-7/18.01.2016 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 жилището, находящо се в гр.
Кюстендил, ул. „Филип Тотю” № 1, ет. 1. – р.№ 93
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17. ДЗ № 61-00-14/19.01.2016 г. – относно разпореждане с
общинска собственост /Сграда - павилионен тип, находящ се в
кв. „Изток”, гр. Кюстендил/– р.№ 94
18. ДЗ № 61-00-18/19.01.2016 г. – относно разпореждане с
имот – частна общинска собственост, чрез изменение на ПУП,
съгласно чл. 135 от ЗУТ. – р.№ 95
19. ДЗ № 61-00-21/19.01.2016 г. – 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 оценка на
правото на пристрояване. – р.№ 96
20. ДЗ № 61-00-22/19.01.2016 г. – относно предоставяне
под аренда на земеделска земя, предназначена за създаване на
трайни насаждения, представляваща имот № 022006, в
землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, общинска частна
собственост. – р.№ 97
21. ДЗ № 61-00-23/19.01.2016 г. – относно предоставяне за
безвъзмездно управление на сграда - публична общинска
собственост на „Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките
и
средните
предприятия”
/ИАНМСП/
за
кандидатстване по Първа покана за набиране на проектни
предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България –
Сърбия, Приоритетна ос 2 „Младежи”, Цел 2.1. „Умения и
предприемачество”. – р.№ 98
22. ДЗ № 61-00-15/19.01.2016 г. – относно даване на
предварително съгласие от Общински съвет – Кюстендил по реда
на чл. 30 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) за определяне на
трасета върху земи от общинския поземлен фонд за изграждане
на подземни линейни обекти на техническата инфраструктура,
във връзка с
подготовката на инвестиционен проект
„Реконструкция
и
разширение
на
канализационна
и
водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и
селата Лозно, Жиленци и Слокощица”. – р.№ 99
23. ДЗ № 61-00-17/19.01.2016 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 037012, местност
„Грамаге”, в землището на с. Коняво, с ЕКАТТЕ 38432, общ.
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Кюстендил от Картата на възстановената собственост /КВС/.–
р.№ 100
24. ДЗ № 61-00-20/19.01.2016 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 035030 и ПИ
035031, местност „Питаков хан”, в землището на с. Слокощица,
с ЕКАТТЕ 67461, общ. Кюстендил от Картата на възстановената
собственост /КВС/.– р.№ 101
25. ДЗ № 61-00-28/25.01.2016 г. - относно молба за
финансово подпомагане на ФК "Велбъжд".– р.№ 102
26. ДЗ № 61-00-29/26.01.2016 г. - относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 005001, местност
„Ахчийски бахчи”, в землището на с. Пиперков чифлик, с
ЕКАТТЕ
56378,
община
Кюстендил
от
Картата
на
възстановената собственост (КВС). – р.№ 103
27. ДЗ № 61-00-30/27.01.2016 г. - относно разрешение за
изработване на
комплексен проект за
инвестиционна
инициатива, включващ изработване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на
трасе за захранване с питейна вода на ПИ 032155, местност
„Мичевица”, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил от
Картата на възстановената собственост (КВС). – р.№ 104
28. ДЗ № 93-00-138/27.01.2016 г. - относно финансово
подпомагане по остри здравословни причини на жители от
община Кюстендил. – р.№ 105
29. ДЗ № 93-00-130/27.01.2016 г. - относно финансово
подпомагане за издаване на книгата "Човекът с пеещото сърце"
от Антоанета Благоева – Богоева. – р.№ 106
30.Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани.

***
ДЕКЛАРАЦИЯ:

Намерението
на
Министерство
на
образованието и науката за редуциране на учебния материал
и по-конкретно отпадането на ключови литературни
произведения.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 5, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,

ДЕКЛАРАЦИЯ
Във връзка с намерението на Министерство на образованието
и науката за редуциране на учебния материал и по-конкретно
отпадането на ключови литературни произведения, съхранили
през вековете българския дух и идентичност, както и със замяна на
сега приетия термин „иго” да бъде заменен със „съжителство”. С
настоящата декларация бихме искали да се противопоставим
категорично на подобни опити от страна на образователното
ведомство.
Нашият град е градът на дядо Ильо войвода и няма да
позволим подмяна и опити за забрава на нашата история. Нека
всички подкрепим запазването в учебния план на светини като
„Даваш ли, даваш, балканджи Йово”, „История славянобългарска”,
„Къде си вярна ти, любов народна”, „Хубава си моя горо”, „Вятър
ечи, Балкан стене”, защото благодарение на тях съществува нашия
свят Родина България.
Един народ трябва да уважава и помни своето минало, за да
има бъдеще и настояще.

***
РЕШЕНИЕ
№ 74
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52,
ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка
с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г. и Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза местните дейности
за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил и 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:
1. Приема бюджета на Община Кюстендил за 2016 г. както следва:
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1.1. По прихода в размер на 37 736 000 лв., разпределени както следва:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности– 18 069 747 лв.,
в т.ч.:
1.1.1.1.
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности –
17 525 157 лв.
1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз
–
10 926 лв.
1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за
сметки за средства от Европейкския съюз
–
- 62 657 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2015 г., съгласно Приложение № 4 – 596 321 лв.,
В т.ч.
1.1.1.4.1. с целеви характер за издръжка
–
393 246 лв.
1.1.1.4.2 за разпределение от Общинския съвет
- за издръжка
- за капиталови разходи

–
–
–

203 075 лв.
157 637 лв.
45 438 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности
–
19 666 253 лв.,
в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи
–
3 762 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи
–
10 066 054 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности
–
3 110 000 лв.,
в т.ч.:
1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване –
381 500 лв.
1.1.2.3.2. Обща изравнителна субсидия
–
2 728 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи
–
1 477 900 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз
– 1 923 961 лв.
1.1.2.6. Погашения по заеми от ФЛАГ
– - 1 746 186 лв.
1.1.2.7. Погашения по дългосрочни общински ценни книжа – - 1 604 671 лв.
1.1.2.8. Събрани средства и извършени плащания от/за
сметки за средства от Европейкския съюз
–
- 25 702 лв.
1.1.2.9. Приходи от приватизация
(продажба на активи по ЗПСПК)
–
3 501 000 лв.
1.1.2.10. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит
– - 541 566 лв.
1.1.2.11. Друго финансиране - операции с активи - предоставени
временни депозити и гаранции на други бюджетни организации
(отчисления по ЗУО)
–
-1 410 543 лв.
1.1.2.12. Преходен остатък от 2015 г. съгласно Приложение № 4
разпределен както следва:
–
1 128 304 лв.
1.1.2.12.1. с целеви характер
–
1 089 987 лв.
- средства за капиталови разходи
–
950 548 лв.
- средства за издръжка
–
139 439 лв.
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1.1.2.12.2 за разпределение от Общинския съвет
–
38 317 лв.
- за издръжка
–
23 122 лв.
- за капиталови разходи
–
15 195 лв.
1.1.2.13. Остатък от валутни сметки по проекти и програми на ЕС – 25 702 лв.
Утвърждава разпределение на приходната част по параграфи и
подпараграфи съгласно Приложение № 2.
1.2. По разхода в размер на 37 736 000 лв., (разпределени по функции,
дейности и окрупнени параграфи, съгласно Приложение № 3), както
следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
–
18 069 747 лв.
в т.ч.:
1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности от местни приходи
–
245 326 лв.
1.2.3. За местни дейности
–
19 420 927лв.
1.3. Приема общ размер на капиталовите разходи – 6 060 877 лв., по
източници на финансиране, както следва:
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

От целева субсидия за капиталови разходи от 2016 г.
–
в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни
общински пътища
От преходен остатък,
–
в т.ч.:
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2015 г.
- трансфери он Министерство на инвестиционната
политика
- от делегирани от държавата дейности
- собствени приходи
От собствени приходи
–
В т.ч. от приватизация

1 477 900 лв.
860 270 лв.
1 011 181 лв.
646 289 лв.
84 759 лв.
34 938 лв.
245 195 лв.
3 571 796лв.
3 501 000 лв.

Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2016 г.
по обекти и източници на финансиране и разпределението на
целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 5.
1.4. Утвърждава разходите за заплати в местните дейности през
2016 г., съгласно Приложение № 6.
1.5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
1.5.1. Членски внос – 15 000 лв., за участия на общината в дружества с
нестопанска цел
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1.5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет общо
до 121 000 лв., от които: за безплатни погребения 1 000 лв.; за
финансово подпомагане по остри здравословни причини – 36 000 лв.;
за опазване и развитие на културата – 5 000 лв.
1.5.3. За дофинансиране на читалищата за обезпечаване на годишната
програма за развитие на читалищната дейност – 20 000 лв.
1.5.4. За подпомагане дейността на спортните организации – 230 000лв.
1.5.5. За проекти на младежки организации – 3 000 лв.
1.5.6. Упълномощава Кмета да договори условията за използване на
средствата, както и условията, реда и начинът на предоставяне и
отчитането на тези средства.
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. За средства за СБКО в размер на 3% от начислените трудови
възнаграждения в делегираните от държавата дейности;
1.6.2. Представителни разходи в размер до 15 000 лв.;
1.6.3. Средства за текущи и неотложни разходи по 500 лв. за кметство и
по 300 лв. за кметско наместничество.
1.6.4. Средства за покриване транспортните разходи на кметовете и
кметските наместници от Община Кюстендил общо в размер до 20 000
лв. Кмета на общината определя реда, начина и формата за
предоставяне на средствата.
1.6.5. Определя средства в размер на 30 000 лв. за Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община
Кюстендил.
1.7. Утвърждава списък на персонала, имащ право на транспортни
разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгл.
Приложение № 7.
1.8. Утвърждава размера на приходите, разходите и числеността на
щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия,
съгласно Приложение № 8.
1.9. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова основа – придържане към
балансирано бюджетно салдо.
2. Определя максималния размер на дълга за 2016 г. (съгласно
Приложение № 9), както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2016 г. – 0 лв.;
2.2. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2016 г. – 0
лв.
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2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на 2016 г. – до 4 500 000 лв.
3.1. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на
общината – 5 100 000 лв.
3.2 Определя максималния размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края
на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават
17 000 000 лв.
4. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 1 061 238 лв., съгласно Приложение №
10.
5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности
с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 и 2018
г. по приходите, помощите, бюджетните взаимоотношения и
финансирането, съгласно Приложение №11.
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно
Приложение № 12.
7. На второстепенните разпоредители с бюджет, културни
институции, които прилагат системата на делегирани бюджети
(Библиотека „Емануил Попдимитров“, Художествена галерия
„Владимир Димитров – Майстора“, Регионален исторически музей
„Академик Йордан Иванов“) се дават следните правомощия:
7.1. Самостоятелно да се разпореждат с утвърдените по бюджета им
средства.
7.2. Да извършват вътрешни компенсирани промени на утвърдените с
бюджета разходи.
7.3. Да определят индивидуалните възнаграждения на служителите и
работниците в рамките на средствата по бюджета.
8. На всички второстепенни разпоредители с бюджет, които прилагат
делегирани бюджети се дава правото да реализират собствени
приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска
собственост.
8.1. Утвърждава годишния размер на собствените приходи по
параграфи на второстепенните разпоредители с бюджет, които
прилагат системата на делегирани бюджети съгласно Приложение №
13.
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8.2. Реализираните собствени приходи, над утвърдените с т.8.1,
коригират приходната част на съответния разпоредител и се
изразходват приоритетно за поддържане и модернизиране на
материалната база и дълготрайни активи.
9. Всички второстепенни разпоредите с бюджет, които прилагат
системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно
първостепенния разпоредител за:
9.1. Направените през месеца вътрешни компенсирани промени по
бюджетите си
9.2. За всички получени трансфери от други бюджети.
9.3. За породила се необходимост от заемообразно предоставяне на
допълнителни средства за изпълнение на проекти по Оперативните и
други донорски програми, до възстановяването им от Управляващите
органи.
9.4. За реализираните собствени приходи по т.9.2. и разпределението
им в разходната част.
10. Определя просрочените задължения от минали години, които да
бъдат разплатени от бюджета за 2016 г.в размер на 1 211 485 лв.,
съгласно План-график в Приложение № 14.
11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2016 година в размер на 2 060 000 лв.
12. Получените суми от дарения по бюджета на Община Кюстендил за
2016 г. да бъдат изразходвани съгласно волята на дарителя и служебно
да коригират както приходната така и разходната части на бюджета.
13. Оправомощава кмета на общината:
13.1. Да извършва компенсираните промени по чл. 30, от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община
Кюстендил,Общински съвет – Кюстендил (приета с РОбС №
526/30.12.2013 г.)
13.2. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на
ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за
развитие.
13.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране на общински програми и проекти.
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13.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за
реализиране на определените годишни цели на общината.
13.5. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския
съюз и по други международни програми, само на второстепенни
разпоредители с бюджет.
13.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по сметките за средства от Европейския съюз за авансово
финансиране на плащания по проекти на община Кюстендил,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми. Такива средства не могат да бъдат ползвани
от второстепенни разпоредители с бюджет.
13.7. За изпълнението на съвместен проект по Подмярка 19.1. „Помощ
за подготвителни дейности“, мярка 19.“Водено от общностите местно
развитие“ по ПРСР 2014-2020 г. да бъде предоставен временен
безлихвен заем в размер до 60 000 лв. на водещия партньор по проекта
община Невестино със срок за възстановяване не по-дълъг от края на
следващата бюджетна година – 31.12.2017 г. Възлага на кмета да
сключи договор за предоставяне на безлихвения заем.
13.8. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията
на чл. 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община
Кюстендил, Общински съвет – Кюстендил (приета с РОбС №
526/30.12.2013 г.)
13.9. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината
внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
14. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно Приложение №15.

***
РЕШЕНИЕ
№ 75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
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данъци и такси и във връзка с чл. 60 и чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 5, ал. 1, т. 7, 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:
Приема План-сметка за разходите за чистота през 2016 г., както
следва:
1.Приходи:
1.1. Приходи от такса за битови отпадъци и лихви
1.2. Отчисления по Закона
отпадъците
1.3. Преходен остатък от 2015 г.

за

управление

на

2.Разходи
от които:

2 026 287
лв.
3 206 543
лв.
-1 410 543
лв.
230 287
лв.
2 026 287
лв.

2.1. За осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и други
2.2.За
събиране
на
битовите
отпадъци
и
транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за обезвреждането им
2.3.За
проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци, в това число:
2.4. За почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населените
места, предназначени за обществено ползване

***
РЕШЕНИЕ
№ 76

180 000
лв.

1 120 287
лв.

90 000 лв.

636 000
лв.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 2, 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:
Приема общата численост от 223 щатни бройки и структурата
на общинска администрация Кюстендил, съгласно предложения
проект за изменение по структурни звена и длъжностни
наименования.

***
РЕШЕНИЕ
№ 77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и
чл. 5, ал. 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:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Обреден дом”
гр. Кюстендил, за 2015 година.

***
РЕШЕНИЕ
№ 78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и
чл. 5, ал. 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:
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Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Чистота” гр.
Кюстендил, за 2015 година.

***
РЕШЕНИЕ
№ 79
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и
чл. 5, ал. 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:
Приема анализа за дейността и отчета на ОП “Управление на
общински имоти” гр. Кюстендил, за 2015 година

***
РЕШЕНИЕ
№ 80
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и
чл. 5, ал. 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:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Ученическо
хранене” гр. Кюстендил, за 2015 година.

***
РЕШЕНИЕ
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№ 81
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за създаването, дейността,
преобразуваането и закриването на общинските предприятия и
чл. 5, ал. 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:
Приема анализа и отчета за дейността на ОП “Обществена
пералня” гр. Кюстендил, за 2015 година.

***
РЕШЕНИЕ
№ 82
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл.
124а, ал. 1 и ал. 5 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 (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За обществено обслужващи дейности” със
следните устройствени показатели и характеристики:
 начин на застрояване – свободно
 предназначение на имота – «За общественно обслужващи
дейности»
 максимална етажност/височина – 1-3 (10)
 плътност на застрояване – до 80%
 минимална озеленена площ – минимум 20%, като една трета
от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – от 1,0 до 2,5
в обхвата на ПИ 502.608, местност „Решетка” в землището
на гр. Кюстендил,
с ЕКАТТЕ 41112, общ. Кюстендил
от
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Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и одобрява
заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 83
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 8, ал. 8 от ЗОС, чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество и 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 Стратегия за управление на общинската собственост
за мандат 2015 – 2019 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 84
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл.
15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, чл. 5, ал. 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 Общински годишен план за младежта на община
Кюстендил за 2016 година.

***
РЕШЕНИЕ
№ 85
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинското имущество и чл. 5, ал. 1, т. 8 и 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:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2016 година.
2. Упълномощава кмета на община Кюстендил да извърши
всички последващи действия за изпълнение на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за периода 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год.

***
РЕШЕНИЕ
№ 86
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 5, ал. 1, т. 25 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:
Приема Годишен отчет за състоянието, управлението и
разпореждането с общинското имущество на община Кюстендил за
2015 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 87
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
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финансово подпомагане на процедури и дейности по
асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на
съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията
на община Кюстендил, чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинския съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1. Приема отчета за дейността на Комисията по организиране
на дейността и разпределане на средствата от Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община
Кюстендил за 2015 г.
2. Определя в състава на Комисията по организиране на
дейността и разпределение на средствата от Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община
Кюстендил да бъдат включени следните 4-ма общински съветници:
1. Маргарита Исталиянова Вангелова
2. Валери Томов Янев
3. Мая Йорданова Шишкова
4. Стоян Кирилов Стоилов

***
РЕШЕНИЕ
№ 88
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3, чл. 59, ал. 1,
чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и 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:
1. Одобрява проект на Анекс № 1 към Споразумение рег. № Д00-39/30.01.2015 г. за сътрудничество между община Кюстендил и
фондация „Тръст за социална алтернатива” с ЕИК по БУЛСТАТ
176356758, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000,
район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, представлявана от
Сара Мери Перин, съгласно Приложение 2.
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2. Упълномощава кмета на община Кюстендил да подпише
Анекс № 1 към споразумението по т. 1.

***
РЕШЕНИЕ
№ 89
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 6 и 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 да бъде отпусната сумата от 3 056 /три хиляди и
петдесет и шест/ лв. от Общинския бюджет, параграф 4214 І
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, за
заснемане на късометражния игрален филм „Враг на свинята” на
Борислав Станков и Расмари Чорбаджийска.

***
РЕШЕНИЕ
№ 90
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18а от Закона за социалното
подпомагане и чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 8 и 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:
1. Разкрива социалната услуга „Център за услуги за ранно
детско развитие” с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена”, ул.
„Кокиче”” № 16, като местна дейност с капацитет 20 места, считано
от 01.01.2016 г. до стартирането на услугите по процедура
BG05M9OP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие”.
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2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс,
необходим за изпълнението на планираните дейности до
стартирането на услугите по процедура BG05M9OP001-2. 004
„Услуги за ранно детско развитие”.
3. Възлага на кмета на община Кюстендил изпълнението на
по-нататъшни процедури за разкриване и обезпечаване на
дейностите.

***
РЕШЕНИЕ
№ 91
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища и
Протокол № 5/09.12.2015 г. на Комисия назначена по чл. 7, ал.
1 от /НУРУЖНННПОЖ/, 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:
1. Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем”
жилището, находящо се в с. Слокощица, общ. Кюстендил, ул.
„Георги Кръстев” №106, ет.1, ап.2 и го включва в списъка „Резервни
жилища”.
2. Изважда от списъка „Резервни жилища” жилището,
находящо се в с. Слокощица, общ. Кюстендил, ул. „Георги Кръстев”
№106, ет.2, ап.5 и го включва в списъка „Жилища за отдаване под
наем”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 92
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища и
Протокол № 6/29.12.2015 г. на Комисия назначена по чл. 7, ал.
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1 от /НУРУЖНННПОЖ/, 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 „Резервни жилища” жилищата, находящи се в:
1. гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” №1, вх.А, ет.1,
ап.5
2. гр. Кюстендил, ул. „Иларион Макариополски” №1, вх.А, ет.2,
ап.19
и ги включва в списъка „Жилища за отдаване под наем”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 93
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 № 4/15.10.2015 г.
на Комисия назначена по чл. 7, ал. 1 от /НУРУЖНННПОЖ/, 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”
жилището, находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Филип Тотю” №1 и
го включва в списъка „Резервни жилища”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 6, вр. ал. 3 и ал. 8 от ЗОС
и чл. 25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 1, т. 8, ал. 2 от
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Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде предоставена под наем сграда –
павилионен тип с идентификатор 41112.502.386.1, находяща се в гр.
Кюстендил, кв.”Изток”, на ул. ”София” в имот – частна общинска
собственост с идентификатор 41112.502.386 по КККР на гр.
Кюстендил на Сдружение с нестопанска цел - „Център за
регионално развитие - Рома” за срок от 5 /пет/ години при месечен
наем от 30 лв. без ДДС на месец.
2. Консумативите за ток, вода и отопление са за сметка на
Сдружение с нестопанска цел - „Център за регионално развитие Рома”.
3. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор
за наем.

***
РЕШЕНИЕ
№ 95
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 1, т.
2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество 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:
1.Утвърждава пазарната оценка за имот собственост на
Община Кюстендил с площ от 46,00 кв.м., представляващ част от
поземлен
имот
с
идентификатор
№
41112.504.1163,
с
административен адрес гр.Кюстендил, ж.к.”Румена Войвода”, в
размер на 1750,00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.
2.Дава съгласие за закупуване на 46,00 кв.м от поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор № 41112.503.1163, за
сумата от 1750,00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Кюстендил, да издаде
заповед и сключи договор.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 96
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с
чл. 54, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество 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:
1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на
пристрояване на пристройка с разгъната площ 35,42 кв.м., към
съществуващ гараж с идентификатор № 41112.503.437.9, изграден
върху терена на поземлен имот с идентификатор № 41112.503.437 –
частна общинска собственост, с адрес: гр.Кюстендил, ул.”Цар
Освободител”, актуван с АЧОС № 4141/21.12.2015 год., съгласно
изготвения и съгласуван идеен архитектурен проект.
2. Утвърждава пазарната оценка на право на пристрояване
в размер на 2 950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет) лева, без
вкл.ДДС.
3. Задължава кмета на община Кюстендил, да издаде
заповед и сключи договор.

***
РЕШЕНИЕ
№ 97
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
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управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за
създаване на трайни насаждения при начална тръжна цена 24
лв./дка за срок от 10 /десет/ години на имот № 022006 в землището
на с. Горановци, община Кюстендил, с начин на трайно ползване –
нива, находящ се в местността “Копърлъко“, с общ размер 9.600 дка.

***
РЕШЕНИЕ
№ 98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1
и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 1, т. 8 и 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:
1. Дава съгласие и предоставя за безвъзмездно управление
помещения, находящи се в сграда с идентификатор 41112.503.2239.1,
представляваща ниското тяло на „Обединен детски комплекс“ гр.
Кюстендил, ул. „Марин Дринов „№ 7, с обща площ 730 м2, а
именно: фоайе, голяма зала, малка зала, гардероб, тоалетни и
гримьорни, на „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия“ /ИАНМСП/ по одобрен проект в рамките
на Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП
ТГС България – Сърбия,
Приоритетна ос 2 „Младежи” за изграждане на „Бизнес център“, за
оказване на подкрепа и стимулиране развитието на младежкото
предприемачество и реализация на инициативи за насърчаване
обучението на младите хора в областта на иновациите, бизнес
умения и дейности за срок от 8 /осем/ години. Придобитите
материални активи след приключване работата по проекта,
остават в полза на община Кюстендил.
2. Консумативите за ползване – ток, вода и отопление, са за
сметка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия.
3. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи
договор, който влиза в сила след спечелване от страна на ИАНМСП
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на проект за
изграждане на „Бизнес център“ по програма
ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

***
РЕШЕНИЕ
№ 99
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ
и чл. 5, ал. 1, т. 8, 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 предварително съгласие по реда на чл. 30, ал. 3 от
ППЗОЗЗ за определяне на трасета върху земи от Общинския
поземлен фонд за изграждане на подземни линейни обекти на
техническата инфраструктура за поземлени имоти ПИ № 030020,
землище с. Лозно с ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил от КВС и за
ПИ № 954, землище с. Слокощица с ЕКАТТЕ 67461, община
Кюстендил от КВС.

***
РЕШЕНИЕ
№ 100
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124а, ал. 1 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:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За жилищни нужди” и съобразен с изискванията
на чл. 19 от Наредба №7, със устройствени показатели и
характеристики отговарящи на устройствена зона с малка
височина (Жм):
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начин на застрояване – свободно – (е)
предназначение на имота – «За жилищни нужди»
максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
плътност на застрояване – от 20% до 60%
минимална озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета
от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
 интензивност за застрояване (Кинт) – 0,5 – 1,2
в обхвата на ПИ 037012 по КВС на с. Коняво, общ.
Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.






***
РЕШЕНИЕ
№ 101
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124а, ал. 1 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:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска - „За производствено складови дейности” и съобразен
с изискванията на чл. 25 от Наредба №7, със следните устройствени
показатели и характеристики:
 устройствена зона - предимно производствена (Пп)
 начин на застрояване – свободно – (е)
 предназначение на имота – «За производствени и складови
дейности»
 максимална етажност/височинав м./ – до 3 (до 10 м.)
 плътност на застрояване – от 40% до 80%
 интензивност на застрояване (Кинт) – от 1,0 – до 2,5
 озеленена площ (П озел.) – от 20% до 40%, като една трета от
нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
в обхвата на ПИ 035030 и ПИ 035031, местност „Питаков
хан”, в землището на с. Слокощица, с ЕКАТТЕ 67461, общ.

Общински съвет - Кюстендил
5-то заседание на 28 януари 2016 г.
Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС) и
одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 102
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, и чл. 5, ал. 1, т. 6 и 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 съгласието си община Кюстендил да предостави на
Футболен клуб „Велбъжд” финансова помощ в размер на 17 000 лв.
(седемнадесет хиляди) лв. за участие в първенствата и турнирите,
организирани от БФС през спортно-състезателната 2015/2016 г.
Средствата са за сметка на планираните за финансово подпомагане
на спортните организации в § 45-00 „Субсидии за организации с
нестопанска цел” и да се изплащат в периода от 01.02.2016 г. до
30.06.2016 г. – месечно.

***
РЕШЕНИЕ
№ 103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124а, ал. 1 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:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на
предназначението на територията на имота от земеделска в
неземеделска – „За производствено - складови дейности” и
съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7, със

Общински съвет - Кюстендил
5-то заседание на 28 януари 2016 г.
устройствени показатели и характеристики отговарящи на
устройствена зона Предимно производствена (Пп):
 начин на застрояване – свободно – (е)
 предназначение на имота – «За производствено – складови
дейности»
 максимална етажност/височина/ – 1-3 (10)
 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) – 1,0 – 2,5
в обхвата на ПИ 005001, в землището на с. Пиперков чифлик,
община Кюстендил, съгласно представената скица-мотивирано
предложение и одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 104
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124а, ал. 1 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:
Разрешава на Антон Цветков Георгиев и Росен Мирчов
Любенов да възложат за своя сметка изработването на проект за
подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) (съставна
част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива - КПИИ)
за определяне на трасе за захранване с питейна вода на ПИ 032155,
местност „Мичевица”, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил
от КВС, започващ от съществуващ водопровод намиращ се в ПИ
41112.28.139, преминаващ през имоти с идентификатори
41112.28.139, 41112.28.132 и 41112.28.220 по кадастралната карта на гр.
Кюстендил и през ПИ 000584 по КВС на с. Слокощица, общ.
Кюстендил и достигащ до имота на възложителя., при спазване
разпоредбите на действащата нормативна уредба, ЗУТ, Наредба №
8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
планове и др.

Общински съвет - Кюстендил
5-то заседание на 28 януари 2016 г.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху
актуална извадка от КККР на гр. Кюстендил и КВС на с.
Слокощица, общ. Кюстендил.

***
РЕШЕНИЕ
№ 105
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, и 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. Павлина Райчова Велинова на 41 години в размер на 1000
/хиляда/ 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
№ 106
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, и 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 500 /петстотин/лв. за
издаването на книгата „Човекът с пеещото сърце” от Антоанета
Евтимова Благоева - Богоева.

Общински съвет - Кюстендил
5-то заседание на 28 януари 2016 г.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община
Кюстендил за 2016 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи
по решение на Общински съвет”.

