Общински съвет - Кюстендил
3-то заседание на 03 декември 2015 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 10. 12. 2015 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 – 10. 12. 2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за включване на селата от община Кюстендил
в „Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа
на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа
– Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо
развити райони” - Общински съвет – Кюстендил прие
предложената декларация
1.ДЗ № 61-00-269/25.11.2015 г. – относно определяне на
кметските наместничества на територията на община
Кюстендил. – р. № 7
2.ДЗ № 61-00-268/25.11.2015 г. – относно определяне на
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба на община Кюстендил. – р. № 8
3. ДЗ №61-00-261/24.11.2015 г. – относно актуализация на
Бюджета на община Кюстендил за 2015 г. – р. № 9
4.ДЗ № 61-00-270/25.11.2015 г. – относно определяне на
представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България
(НСРОБ). – р. № 10
5. ДЗ № 61-00-255/24.11.2015 г. – относно Годишен план
за ползване на дървесина от гори собственост на община
Кюстендил за 2016 г. – р. № 11
6.ДЗ № 61-00-254/20.11.2015 г. – относно определяне
размера на възнаграждението на председателя и общинските
съветници за участието им в заседанията на Общински съвет
Кюстендил и на неговите комисии. – Общински съвет –
Кюстендил не прие проекта за решение
7. ДЗ № 93-00-2076/26.11.2015 г. – относно финансово
подпомагане по остри здравословни причини на жители от
община Кюстендил. – р. № 12
8.ДЗ № 93-00-2075/25.11.2015 г. – относно поправка на
решение на ОбС – Кюстендил на името на ул. „Георги Ангелов –
Божаната”. – р. № 13
9. ДЗ № 61-00-262/24.11.2015 г. – относно предоставяне
на средства от бюджета на община Кюстендил за 2016 г. за
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доизграждане на параклис
Кюстендил. – р. № 14

„Свети

Дух”,

с.

Враца,

общ.

10.ДЗ № 61-00-259/24.11.2015 г. – относно предоставяне
на широколистна дървесина /топола/ за нуждите на
пенсионерски клуб и кметството на с. Граница, общ. Кюстендил,
като дърва за огрев. – р. № 15
11. ДЗ № 61-00-260/24.11.2015 г. – относно предоставяне
под наем на помещение – частна общинска собственост
/Помещение № 4, западно от пл. „Велбъжд”, гр. Кюстендил/– р.
№ 16
12. ДЗ № 61-00-264/25.11.2015 г. – относно предоставяне
под наем на помещение – общинска собственост /Български
Червен кръст/– р. № 17
13. ДЗ № 61-00-256/24.11.2015 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. № 18
14. ДЗ № 61-00-263/25.11.2015 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. – р. № 19
15. ДЗ № 61-00-251/18.11.2015 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. № 20
16. ДЗ № 61-00-271/26.11.2015 г. – относно одобряване на
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУППП) за трасе за подземен електропровод ниско напрежение за
присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект:
Ски влек в ПИ 076082, землище с.Ново село, ЕКАТТЕ 52194,
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общ.Кюстендил от Картата
(КВС). – р. № 21

на

възстановената

собственост

17. ДЗ № 61-00-272/26.11.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот ПИ 015017, местност
„Водопой”, в землището на с. Лозно, с ЕКАТТЕ 44183, община
Кюстендил от Картата на възстановената собственост (КВС). – р.
№ 22
18. ДЗ № 61-00-273/26.11.2015 г. – относно отмяна на
Решение № 514, прието на заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 28.11.2013 г. - протокол №20 и
разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот извън
границите на урбанизираната територия в обхват
ПИ№№
015083, 015084 и 015085, местност „Селска ливада“, землище
с.Богослов,
общ.Кюстендил от картата на възстановената
собственост. – р. № 23
19. ДЗ № 61-00-274/26.11.2015 г. – относно разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за подземна
кабелна линия 20 kV за присъединяване към електрическата
мрежа на обект: „Склад за рязане, цепене и складиране на
дърва”, намиращ се в ПИ 004013, местност „Дупнишки път”,
землище с.Слокощица, общ. Кюстендил от Картата на
възстановената собственост (КВС). – р. № 24
20. ДЗ № 61-00-275/26.11.2015 г. – относно даване на
съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение
на подробен устройствен план- план за регулация (ПУП - ИПР)
за УПИ I и II , кв.112А на гр. Кюстендил и изменение
на
подробен устройствен план- план за застрояване(ПУП - ИПЗ) – р.
№ 25
21. ДЗ № 61-00-276/ 26.11.2015 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 проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП-ПП) за трасе на „Кабелна линия 20kV за обект:
„Помпа
за
напояване”
в
ПИ69167.0.90,
местност
„Шишманица”, землище с.Стенско, общ. Кюстендил по Картата
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на възстановената собственост (КВС) и даване на предварително
съгласие
за
промяна
предназначението
на
част
от
ПИ63536.0.410, местност „Шишманица”, землище с.Раждавицапублична общинска собственост и ПИ63536.0.409, местност
„Шишманица”, землище с.Раждавица - публична общинска
собственост за учредяване на ограничени вещни права и
сервитути върху мерите и пасищата и определяне срока на
валидност на предварителното съгласие. – р. № 26
22. ДЗ № 61-00-277/26.11.2015 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
за изграждане на питеен водопровод за 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. № 27
23.
ДЗ
№
61-00-265/25.11.2015
г.
–
относно
кандидатстване на община Кюстендил по проект „Красива
България" за бюджет 2016 година, по Мярка 02 „Подобряване на
социалната инфраструктура", с краен срок на кандидатстване
18.01.2016 год. – р. № 28
24. ДЗ № 61-00-266/25.11.2015 г. – относно проект „За подобро образование – фаза 3“ към Ромски Образователен Фонд с
водещ партньор община Кюстендил и партньор - Център за
регионално развитие – Рома. – р. № 29
25.
ДЗ
№
61-00-267/25.11.2015
г.
–
относно
кандидатстване на община Кюстендил с проектопредложение:
„Осигуряване функционирането на Областен информационен
център - Кюстендил” по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG05SFOP001-4.001
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове“, Приоритетна ос № 4
„Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” , Оперативна
програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. – р. № 30
26. ДЗ № 61-00-257/24.11.2015 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. Драговищица, общ. Кюстендил. – р. № 31
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27. ДЗ № 61-00-258/24.11.2015 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. Цървеняно, общ. Кюстендил. – р. № 32
28.Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

предложения

на

***
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, прие следната

Д ЕКЛАРАЦИЯ
С приемането на настоящата декларация Общинският съвет –
Кюстендил подкрепя и настоява за включването на селата от
община Кюстендил в „Проект на Целенасочена инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България,
Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и
полупланинските
слабо
развити
райони“.
Общественото
обсъждане по програмата е отворено до 14.12.2015 г.
За пореден път ставаме свидетели на това как нашите села са
пренебрегвани и изключвани от обхвата на програми, които би
трябвало да подпомагат всички при равни критерии. След като
селата ни не бяха включени в обхвата на Програмата за развитие на
селските райони, също така община Кюстендил бе сериозно
ощетена в процента на безвъзмездно финансиране по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, необходимо е да се
търсят варианти, чрез които да се финансират кюстендилските
села и подкрепят местните предприемачи.
Включването на селата от община Кюстедил в Целенасочена
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна
България,
Родопите,
Странджа
–
Сакар,
пограничните, планинските и полупланинските слабо развити
райони ще даде възможност на същите да кандидатстват с найразлични проекти в една от единадесетте групи:
1. Бизнес инфраструктура, вкл. устройване на туристически
обекти/ресурси
2. Пътна и ЖП инфраструктура - ТНТ и РПМ
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3. Пътни връзки към бизнес (индустриални зони и туристически
обекти)
4.Хидромелиорации/водоснабдяване, земеделска инфраструктура,
рекултивации
5. Превенции на риск от наводнения, ерозия, свлачища
6. Образование - професионално и висше, квалификации,
консултации
7. Пътна инфраструктура - общински пътища
8. Улични мрежи, градска среда, зелени системи
9. ВиК - селищни мрежи, третиране на отпадъци
10. Социална инфраструктура - всичко, без образование, вкл.
жилища и енергийна ефективност
11. Други инвестиционни и меки мерки
С настоящата декларация изразяваме острото си несъгласие с
изключването на селата от община Кюстендил и настояваме
същите да бъдат включени в обхвата на програмата. Нашите села
не се различават по нищо от останалите села, които са допустими за
финансиране.

***
РЕШЕНИЕ
№7
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 46а, чл.
27, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 от Закона за
администативното-териториялно устройство на РБ и чл. 5, 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:
Определя кметства и кметски наместничества на територията
на община Кюстендил, които са част от структурата на Общинска
администрация – Кюстендил, както следва:
№
по
ред
1
2
3

Кметство
Кметство с.Багренци
Кметство с.Берсин
Кметство с.Богослов
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

Кметство с.Гирчевци
Кметство с.Горна Гращица
Кметство с.Грамаждано
Кметство с.Граница
Кметство с.Гърляно
Кметство с.Гюешево
Кметство с.Дворище
Кметство с.Долна Гращица
Кметство с.Драговищица
Кметство с.Жабокрът
Кметство с.Жиленци
Кметство с.Коняво
Кметство с.Копиловци
Кметство с.Лозно
Кметство с.Вратца
Кметство с.Николичевци
Кметство с.Нови чифлик
Кметство с.Пиперков чифлик
Кметство с.Радловци
Кметство с.Раждавица
Кметство с.Скриняно
Кметство с.Слокощица
Кметство с.Соволяно
Кметство с.Стенско
Кметство с.Таваличево
Кметство с.Търновлаг
Кметство с.Шишковци
Кметство с.Ябълково
Населени места, които не са административен
център на кметство
Кметско наместничество с.Блатец, с.Леска, с.Лисец
и с.Дождевица
Кметско наместничество с.Бобешино, с.Жеравино,
с.Коприва, с.Црешново
Кметско наместничество с. Буново
Кметско
наместничество
с.Горановци
и
с.Полетинци
Кметско наместничество с.Горна Брестница
Кметско наместничество с. Горно Уйно и с.Долно
Уйно
Кметско наместничество с.Ломница, с.Гурбановци,
с.Ивановци, с.Режинци и с.Чудинци
Кметско наместничество с.Долно село, с. Ръсово и
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

с.Цървендол
Кметско наместничество с.Каменичка Скакавица
Кметско наместничество с.Катрище
Кметско наместничество с. Мазарачево и с.
Кършалево
Кметско наместничество с.Лелинци и с.Търсино
Кметско наместничество с.Ново село, с.Савойски,
с.Сажденик и с.Цървена ябълка
Кметско наместничество с.Полска Скакавица
Кметско наместничество с. Преколница
Кметско наместничество с.Цървеняно
Кметско наместничество с.Раненци
Кметско
наместничество
с.Церовица
и
с.Кутугерци
Кметско наместничество с. Шипочано и с.Гърбино

***
РЕШЕНИЕ
№8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
Определя основното месечно трудово възнаграждение на
кметовете на кметства при Община Кюстендил според населението
по постоянен адрес, считано от датата на полагане на клетва , както
следва:
Кмет на кметство СлокощицаКмет на кметство ЖиленциКмет на кметство ЖабокрътКмет на кметство Пиперков чифликКмет на кметство ЯбълковоКмет на кметство Коняво –
Кмет на кметство Лозно –
Кмет на кметство Соволяно –

638лв.
638лв.
638лв.
638лв.
638лв.
605лв.
605лв.
605лв.
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Кмет на кметство Багренци –
Кмет на кметство Граница –
Кмет на кметство Копиловци–
Кмет на кметство Шишковци –
Кмет на кметство Драговищица –
Кмет на кметство Горна Гращица –
Кмет на кметство Николичевци –
Кмет на кметство Богослов –
Кмет на кметство Грамаждано –
Кмет на кметство Раждавица –
Кмет на кметство Вратца –
Кмет на кметство Таваличево –
Кмет на кметство Гърляно –
Кмет на кметство Скриняно –
Кмет на кметство Гюешево –
Кмет на кметство Гирчевци –
Кмет на кметство Нови Чифлик –
Кмет на кметство Долна Гращица –
Кмет на кметство Дворище –
Кмет на кметство Берсин –
Кмет на кметство Стенско –
Кмет на кметство Търновлак –
Кмет на кметство Радловци -

605лв.
550лв.
550лв.
550лв.
528лв.
528лв.
528лв.
528лв.
483лв.
483лв.
483лв.
460лв.
460лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.
425лв.

***
РЕШЕНИЕ
№9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от ЗПФ и чл. 29 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 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:
Приема актуализацията на бюджета на Община Кюстендил
за 2015 г., както следва:
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1. Намалява разходен §19-01 „Платени държавни данъци,
такси, наказателни лихви и административни санкции“ в дейност 898
„Др. дейности по икономиката“, ф. VІІІ „Икономически дейности и
услуги“ с 612 208 лв.
2. Увеличава бюджета на ОП „Ученическо хранене“ във
функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други
дейности по икономиката“ с 383 000 лв., разпределени по параграфи
както следва:
§01

Заплати по трудови
-00
правоотношения
§02
Др. възнаграждения и плащания на
-00
персонала
§05
Задължителни осигурителни
-00
вноски
§10
Издръжка
-00

145 000
25 500
29 500
183 000

3. В Поименния списък за капиталови разходи –
приложение № 6 по бюджета на община Кюстендил за 2015 г. се
правят следните изменения и допълнения:
3.1. Увеличава размера на средствата за обекти, финансирани от
собствени приходи с 229 208 лв. и приема вътрешни компенсирани
промени между обектите, финансирани със собствени приходи,
разпределени по обекти, както следва:
Обект
Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на сграда ОДЗ"Мечта"
ул.Бузлуджа - по покрив и фасади
Компютри за хотел „Кюстендил“
Доставка и монтаж на котел за твърдо
гориво и глидери за ст.Странджата –
ОП“УОИ“
Укрепване на пътни платна
Изграждане на басейн с вертикална
планировка в кв.204, УПИ IV
Доставка и монтаж на сауна и парна баня
за "Хотел Кюстендил"
Доставка и монтаж на 9 бр.климатици за
ОДЗ "Зорница"
Доставка и монтаж на бойлер за

Било

Става

109
718
0
0

1 900

0

221 622
25 159

1 427
2 921

0
40 152
0
0

18 037

0

5 200
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ОДЗ "Май"
Компютри за ОП"УОИ"
Система за видеонаблюдение за „Хотел
Кюстендил“
Водопровод и резервоар за мин.вода от
обща каптажна шахта на сондажи БУ и №5
на находище за минерална вода Кюстендил

0

1 164

0

3 850

0

17 494

3.2. Приема вътрешни компенсирани промени между обекти
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови
разходи за 2015г.:
Обект
"Изграждане на инсталации и основен
ремонт на кухненски блок - корпус "В" на
училищна сграда" в ДСП с.Жиленци,
авторски и строителен надзор
Високопроходими автомобили за
нуждите на Домашен социален патронаж
Закупуване на кетъринг автомобил за
нуждите на ОП"Ученическо хранене"
Доставка и монтаж на печка с 4 котлона
за ОП"Ученическо хранене"
Изготвяне на подробни устройствени
планове, изменения и оцифряване
Възстановяване на амортизирани
кадастрални планове и регулационни
планове за населени места
Изготвяне на технически проекти
Основен ремонт на покрив на стадион
"Осогово"
Основен ремонт на покрив на обект 366
Благоустрояване на околоблокови
пространства

Било

Става

329 000

248 956

20 000

19 980

10 200

5 265

0

4 680

40 000

10 080

20 000

19 896

60 000

43 026

0

220 327

0

11 829

104 839

0

3.3. Приема вътрешни компенсирани промени между обекти
финансирани със средства от преходния остатък от целевата субсидия
за капиталови разходи от 2014 г., както следва:
Обект
Закупуване на професионална
картофобелачка и миксер за ДСП
Изграждане на кът за почивка в с.

Било

Става

4 500

411

11 423

11 418
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Богослов
Изграждане на детска площадка с. Горна
Гращица
Изграждане на комбинирано игрище за
мини футбол и волейбол в с. Граница
Изграждане на пешеходна зона, спортна
площадка в с. Жабокрът
Изграждане на комбинирана спортна
площадка в с. Жиленци
Основен ремонт на детска градина в с.
Копиловци/административен корпус/ - кв.
19, пар.1 по плана на село Копиловци
Изграждане на комбинирано игрище и
навес на чешма в с Лозно
Изграждане на тротоарна настилка и
спортна площадка в с. Слокощица
Основен ремонт на стена и стълби при
гроба на Майстора и изграждане на покрита
сцена в с. Шишковци
Изграждане на площадно пространство с
покрита сцена в с. Ябълково
Укрепване на пътни платна

11 099

11 095

17 183

17 180

21 179

21 174

34 967

34 961

18 873

18 871

25 031

25 029

49 498

49 305

16 678

16 676

26 938

26 926

125 092

125 415

***
РЕШЕНИЕ
№ 10
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 27, ал. 5 от
ЗМСМА , във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на
НСОРБ и чл. 5, ал. 1, т. 15от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България Иван Манолов
Андонов – председател на общинския съвет – Кюстендил.
2.При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в
заседание на Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България, той ще бъде заместван от
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Катерина Георгиева Янчева – общински съветник в общински
съвет - Кюстендил.

***
РЕШЕНИЕ
№ 11
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с ал. 2, чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 7, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти 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 предложения Годишен план за ползване на дървесина
от гори собственост на община Кюстендил за 2016 год.

***
РЕШЕНИЕ
№ 12
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. Даниел Стоянов Пачов на 40 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Цветанка Славова Близначка на 73 години в размер на 800
/осемстотин/ лв.
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3. Стойо Ангелов Маринков на 74 години в размер на 300
/триста/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община
Кюстендил за 2015 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи
по решение на Общински съвет”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 13
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, т. 23 чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 18, 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:
Променя очевидна фактическа грешка в името на ул. „Георги
Ангелов-Божаната” гр. Кюстендил и описано в решение 491 на
общински съвет – Кюстендил, като вместо ул. „Георги АнгеловБожаната”, да се чете ул. „Тодор Ангелов-Божаната”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 14
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от ЗПФ и чл. 29 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 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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Да бъдат предоставени от бюджета на община Кюстендил за
2016 г. 9 000 /девет хиляди/ лв. за довършване на строежа на
параклис „Свети Дух” в с. Враца, общ. Кюстендил.
Средствата да бъдат изплатени за сметка на § 4214 І
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 15
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 8, във връзка с 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 да бъдат предоставени безвъзмездно за нуждите
на пенсионерския клуб и кметството на с. Границя, общ.
Кюстендил – 23.64 м3 нереализирана тополова дървесина,
немираща се на склад на стадиона на селото, като дърва за огрев.

***
РЕШЕНИЕ
№ 16
На основание чл. 21 ал.1, т. 8, във връзка с ал. 2, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 6 и ал. 8 от ЗОС и чл. 25 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имуществои чл. 5, ал. 1, т. 8, във връзка с 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:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение №4 частна общинска собственост - с площ от 34,02 м2, находящо се гр.
Кюстендил, западно от пл. „Велбъжд” за срок от 5 /пет/ години на
Регионална съюзна организация на Съюза на слепите в България –
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гр. Кюстендил към при месечна наемна цена в размер на 20
/двадесет/лева, без ДДС.
2. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор
за наем.

***
РЕШЕНИЕ
№ 17
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 5, ал. 1, т. 8,
във връзка с 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:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем на
Българския Червен кръст – Кюстендил три броя помещения , част
от втория етаж на Административна сграда в с. Соволяно, общ.
Кюстендил за срок от 10 /десет/ години при следните условия: без
заплащане на наем.
2. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор
за наем.

***
РЕШЕНИЕ
№ 18
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 имуществои чл. 5, ал. 1,
т. 8, т. 12, ал. 2 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:
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.Незастроен,
поземлен
имот
с
идентификатор
41112.500.1733 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г.на
Изпълнителен директор на АГКК, с площ 331.00 (триста тридесет и
един) кв. метра. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до
10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 3332,
квартал 73, парцел ХІ.Адрес на поземления имот: гр.Кюстендил,
ул. „Г.С.Раковски” № 14- данъчна оценка 9279.600 лева, пазарна
оценка 30100 лева, без ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 2215/27.04.2011 год.
2. Задължава кмета на община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно
наддаване, при спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
3.Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2015 год., с описания в т.1
имот.

***
РЕШЕНИЕ
№ 19
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
решение от Протокол № 4/15.10.2015 г. на Комисия, назначена
със Заповед № РД-00-255/10.03.2015 г. на кмета на община
Кюстендил 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 „Резервни жилища” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител”, бл. 33, вх. А,
ет. 1, ап. 1 и го включва в списъка „Жилища за отдаване под наем”.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 20
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и 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 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
ПИ030028, землище с. Лозно с ЕКАТТЕ 44183, община Кюстендил от
КВС.

***
РЕШЕНИЕ
№ 21
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА чл.
129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 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:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен планпарцеларен план (ПУП-ПП) за трасе за подземен електропровод
ниско
напрежение
за
присъединяване
към
електроразпределителната мрежа на обект: Ски влек в ПИ 076082,
землище с.Ново село, ЕКАТТЕ 52194, общ. Кюстендил от Картата на
възстановената собственост (КВС).
2. Възлага на кмета на община Кюстендил, на основание чл.
129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето
решение да го изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
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3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица чрез община Кюстендил
пред Административен съд
Кюстендил в 14-дневен срок от публикуването в „Държавен
вестник”.

***
РЕШЕНИЕ
№ 22
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и
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 малкоетажно жилищно застрояване” и
съобразен с изискванията на чл.19 от Наредба №7, със следните
устройствени показатели и характеристики:
Устройствена зона – с малка височина (Жм)
начин на застрояване – свободно – (е)
предназначение на имота – «За жилищни сгради с магазини
за нехранителни стоки»
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 с идентификатор № 015017 по КВС на с.
Лозно, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.

***
РЕШЕНИЕ
№ 23
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На основание 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. 59, 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:
1. Отменя Решение №514, прието на заседание на Общински
съвет-Кюстендил, проведено на 28.11.2013 г., с което е разрешено
изработването на проект за подробен устройствен план - план за
регулация /ПУП-ПР/ и проект за проект за подробен устройствен
план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ№№ 015083,
015084 и 015085, местност „Селска ливада“, землище с.Богослов,
общ. Кюстендил от КВС по искане на Владимир Христов
Димитров- управител на фирма „КАЛИКРАТИС“ ООД град София
и възложител на проекта.
2. Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на
ПИ№№ 015083,
015084 и 015085,
местност „Селска ливада“,
землище с.Богослов, общ. Кюстендил от КВС с цел промяна на
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди –
„За ваканционно селище” и съобразен със следните устройствени
показатели и характеристики за устройствена зона Ос, съгласно
чл.27, ал.1, т.2 от , Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони:
- За ПИ № 015083, местност „Селска ливада“, землище с.
Богослов от КВС
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота „ ниско жилищно строителство”
максимална етажност/височина – 3/10м
плътност на застрояване – до 30%
минимална озеленена площ – мин 50%, като една трета от
нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
- За ПИ № 015085, местност „Селска ливада“, землище с.
Богослов от КВС
начин на застрояване – свободно
предназначение на имота „ниско жилищно строителство”
максимална етажност/височина – 3/10м
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плътност на застрояване – до 30%
минимална озеленена площ – мин 50%, като една трета от
нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – 1,2
За ПИ № 015084, местност „Селска ливада“, землище с.
Богослов от КВС
начин на застрояване – свободно
предназначение
на
имота
„
преминаване,
спорт,
инфраструктура”
максимална етажност/височина – 0м
плътност на застрояване – до 30%
минимална озеленена площ – мин 50%, като една трета от
нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност
и одобрява заданието за проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху
актуална извадка от КВС при спазване разпоредбите на ЗУТ и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба № 8
от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове,
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони и др.

***
РЕШЕНИЕ
№ 24
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 Георги Христов Георгиев и Красимир Райчев
Марковски да възложат за своя сметка изработването на проект за
подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за
определяне на трасе за изграждане на подземна кабелна линия
20kV за обект: „Склад за рязане, цепене и складиране на дърва” в
ПИ 004013, местност „Дупнишки път”, землище с.Слокощица, общ.
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Кюстендил от КВС, преминаващо през имоти ПИ 67461.0.503 и ПИ
67461.0.505 от КВС, при спазване разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8
от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, Закона за енергетиката, Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за
сервитутите на енергийните обекти и Закона за опазване на
околната среда.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху
актуална извадка от КВС.

***
РЕШЕНИЕ
№ 25
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ и чл. 5,
ал. 1, т. 8 и 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 да бъде разрешено със заповед на Кмета на
Община Кюстендил служебното изработване на проект за
изменение на действащият подробен устройствен план - план за
регулация
(ПУП-ИПР),
съгласно
представената
скицапредложение и изменение на подробен устройствен план- план за
застрояване (ПУП - ИПЗ) при следните устройствените показатели:
- УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“
-плътност на застрояване - максимум 50%
-площ за озеленяване-минимум 40%.
-Кинт – максимум 0,6- 2,0
- УПИ ІІ „ За обществено обслужване” са следните:
-характер на застрояването - малкоетажно, свободно.
-плътност на застрояване - максимум 60%
-площ за озеленяване-минимум 40%.
-Кинт – максимум 1,2
в обхвата на УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ ,
кв. 112А от плана за регулация на кв. „Запад”, гр. Кюстендил по
реда действащата нормативна уредба.

***

Общински съвет - Кюстендил
3-то заседание на 03 декември 2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ 26
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 3, ал.
4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 5, ал. 1, т. 8 и 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:
1.Дава предварително съгласие 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 проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на
„Кабелна линия 20kV за обект: „Помпа за напояване” в
ПИ69167.0.90, местност „Шишманица”, землище с.Стенско, общ.
Кюстендил по Картата на възстановената собственост (КВС) за
ПИ69167.0.85- полски път, ПИ69167.20.202- полски път, местност
„Шишманица”, землище с.Стенско и ПИ 63536.0.411-междуселищна
пътна мрежа в местност „Шишманица”, землище с.Раждавица,
общ. Кюстендил от КВС.
2. Дава предварително съгласие по реда на чл.25, ал.3, ал. 4 и
ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на ограничени вещни права и
сервитути за ПИ63536.0.409- пасища мери, ПИ63536.0.410- пасища
мери в местност „Шишманица”, землище с.Раждавица от КВС и
определя срок от 18 месеца на валидност на предварителното
съгласие.

***
РЕШЕНИЕ
№ 27
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, 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,
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Р Е Ш И:
Дава предварително съгласие 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 за изграждане на питеен водопровод
за 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).

***
РЕШЕНИЕ
№ 28
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 6, т. 8, 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 Община Кюстендил да кандидатства за
финансиране по проект „Красива България", Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура", с обект на
интервенция „Обединено детско заведение "Мечта", гр.
Кюстендил, ул. "Бузлуджа" №91.
2. Дава съгласие на Община Кюстендил при одобрение да
съфинансира проекта „Обединено детско заведение "Мечта", гр.
Кюстендил, ул. "Бузлуджа" № 91 в размер на 55% - 121 392,00 лв. от
общата стойност на проекта – 220 712,00 лв.

***
РЕШЕНИЕ
№ 29
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1,т. 6 и т. 25 от Правилника за
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организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието
му
с
общинската
администрация,
Общинският съвет – Кюстендил,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да одобри и
подпише Анекс № 2 към Споразумение за партньорство между
Община Кюстендил и Сдружение „Център за регионално развитие
- Рома“ във връзка с изпълнение на проект „За по-добро
образование – фаза 3“ (BU205), финансиран от Ромски
образователен фонд, Будапеща.
2. Дава съгласие да се осигури съфинансиране в размер на
52 234,28 лева през 2015/2016 учебна година за извозване на деца от
кв. „Изток“ до посочените по-горе училища и обратно, изхранване
на учениците до 8 клас, живеещи на територията на кв. „Изток“,
учащи в приемните училища, както и за участието им в различни
извънкласни форми на обучение.

***
РЕШЕНИЕ
№ 30
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 8, 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 за кандидатстване с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05SFOP001-4.001.
2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс, необходим
за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати.
3. Дава съгласие за предоставяне до 2023 г. на помещението
(разположено на първи етаж в сградата на читалище „Братство”,
ул. „Патриарх Евтимий” № 18, гр. Кюстендил) за целите на ОИЦ,
както и съгласие за извършване на текущи ремонти.
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***
РЕШЕНИЕ
№ 31
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:
1. Имот

№ 118039 с площ от 0.998 дка, начин на трайно
ползване-нива, ІV категория в местност “Селище”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ
целия имот
№118039 – Общински поземлен фонд с площ от 0.998 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с
вх.№20405/30.01.1992 г. на наследниците на Мара Христова Ковачева.
2. Имот № 118061 с площ от 1.022 дка, начин на трайно
ползване-нива, ІV категория в местност “Осое”, землището на
с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот
№118037 – Общински поземлен фонд с площ от 1.258 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с
вх.№20405/30.01.1992 г. на наследниците на Мара Христова Ковачева.
3. Имот № 057028 с площ от 2.504 дка, начин на трайно
ползване-нива, VІІ категория в местност “Чипи опаш”, землището
на с.Драговищица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот
№057010 – Общински поземлен фонд с площ от 2.922 дка да се
предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с
вх.№20405/30.01.1992 г. на наследниците на Мара Христова Ковачева.

***
РЕШЕНИЕ
№ 32
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

Общински съвет - Кюстендил
3-то заседание на 03 декември 2015 г.
взаимодействието
му
с
общинската
Общинският съвет – Кюстендил,

администрация,

Р Е Ш И:
Имот № 003412 с площ от 1.490 дка, начин на трайно ползванеливада, VІІІ категория в местност “Койви гумна”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №003372
– Общински поземлен фонд с площ от 33.791 дка да се предостави
за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№67309/02.02.1999 г.
на наследниците на Райна Тодорова Ушева.

