Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 592
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Създаване на Временна комисия за избор на председател на Общински съвет
- Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-1682/10.11.2021 г., с която докладва, че по силата на чл. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет
избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общинския съвет на мандатен
принцип.
Предвид обстоятелстовто, че Общински съвет Кюстендил избра председател със
свое Решение № 418, прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 29.04.2021 г., Протокол №20, мандата на настоящия председател е изтекъл и следва
да се проведе нов избор за председател на общинския съвет.
В тази връзка Общински съвет – Кюстендил трябва да открие процедура по
избор на председател на Общински съвет - Кюстендил и на основание чл. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация да се създаде
Временната комисия за провеждане на избора за председател на Общински съвет –
Кюстендил.
Това налага избор на Временна комисия за провеждане на тайно гласуване за
избор на председател на Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. второ и трет, във
връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1
предл. второ и трето, във връзка с чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 9 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия от 5-има общински съветници за провеждане на
тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – Кюстендил, в
състав:
Председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Владислав Димитров Харалампиев
2. Владислав Руменов Паунов
3. Елена Кирилова Йовева Димитрова
4. Димитър Евстатиев Велинов

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 93-00-1682/10.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 593
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Избор на председател на Общински съвет – Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-1683/10.11.2021 г., с която докладва, че по силата на чл. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет
избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет на мандатен
принцип. Мандата на председателя на общинския съвет е със срок от 6 (шест) месеца,
като след изтичането му се провежда нов избор за председател на общинския съвет.
Предвид обстоятелстовто, че Общински съвет Кюстендил избра председател със
свое Решение № 418, прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено
на 29.04.2021 г., Протокол №20, мандата на настоящия председател е изтекъл и следва
да се проведе нов избор за председател на общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3, предл. първо, във
връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3,
предл. първо и съгласно чл. 12, ал. 6, изр. първо от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, и с оглед обявеното решение от Времената комисия за
избор на председател на Общински съвет Кюстендил, въз основа на получените
резултати от тайното гласуване, обективирани в протокола на комисията,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира за председател на Общински съвет – Кюстендил Иван Манолов
Андонов

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 93-00-1683/10.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 594
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Промяна и определяне на членския състав в Постоянните комисии в
Общински съвет - Кюстендил, Мандат 2019 – 2023 г.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-1705/19.11.2021 г., с която докладва, че е постъпило писмено
Искане с вх. № 93-00-1705/16.11.2021 г. от групата на общинските съветници от БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ до Председателя на Общински съвет – Кюстендил да бъде направена
промяна и допълване численият състав на Постоянните комисии по бюджет, местни
данъци и такси и тази по ЗУТ, инфраструктура, екология и природни ресурси към
Общински съвет – Кюстендил. Предложено е в ПК по бюджет, местни данъци и такси
да бъдат избрани двама действащи представители насочената група, като освен
действащия председател на комисията г-н Атанас Гергинов в същата да бъде включен
и г-н Йордан Тодоров, като същия да бъде освободен в качеството на член в ПК по
ЗУТ, инфраструктура, екология и природни ресурси.
На основание чл. 43 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет създава постоянни и временни комисии, като
избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия.
Общински съвет - Кюстендил със свое Решение № 4/28.11.2019 г. и Решение №
419/29.04.2021 г. и Решение № 564/28.10.2021 г. - последно изменение е определил
числения и членския състав на Постоянните комисии в Общински съвет - Кюстендил,
Мандат 2019 – 2023 г.
Предвид направено искане от групата общинските съветници от БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ и направените консултации с останалите членове на двете по-горе
посочени постоянни комисии, където всеки общински съветник е длъжен да участва в
състава на най – малко две постоянни комисии според професионалната подготовка и
личното си желание, предлагам г-н Йордан Тодоров да бъде избран за член в ПК по
бюджет, местни данъци и такси, като заеме мястото на г-н Йордан Ангелков, а
освободеното място от г-н Тодоров в ПК по ЗУТ, инфраструктура, екология и
природни ресурси,да бъде заето от г-н Йордан Ангелков.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. първо и трето и
чл. 33 от ЗМСМА, във връзка чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 1, предл. първо и трето, чл. 43, чл. 44, чл. 45 и чл. 46 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
I. Утвърждава промени в членския състав на част от Постоянните комисии на
Общински съвет - Кюстендил, Мандат 2019 – 2023 г., както следва:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
1.ПК по бюджет, местни данъци и такси – в състав от 9 общински съветници.
Председател: Атанас Любомиров Гергинов
Зам.-председател: Иван Денчев Коларов
Членове: 1. Спиридон Драганов Лещански
2. Чавдар Тончев Ненов
3. Иван Манолов Андонов
4. Асен Иванов Динчев
5. Йордан Каменов Тодоров
6. Димитър Евстатиев Велинов
7. Любомир Венцеславов Терзийски
2.ПК по ЗУТ, инфраструктура, екология и природни ресурси – в състав от 9
общински съветници.
Председател: Огнян Огнянов Атанасов
Зам.-председател: Росен Асенов Димитров
Членове: 1. Спиридон Драганов Лещански
2. Георги Петков Петров
3. Красимир Любомиров Петров
4. Невенка Асенова Панчева
5. Йордан Иванов Ангелков
6. Константин Димов Дингозов
7. Владислав Димитров Харалампиев

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 93-00-1705/19.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 595
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Изменение на Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет –
Кюстендил относно удължаване на срока за определяне на кандидати за съдебни заседатели за
района Кюстендилски окръжен съд - мандат 2021 - 2025 г., които да бъдат предложени от
Общински съвет - Кюстендил за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - София.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-1746/23.11.2021 г., с която докладва, че Общински съвет Кюстендил в изпълнение на задълженията си съгласно чл. 68, чл. 68а и чл. 68в, във
връзка с чл. 67, чл. 67а, ал. 3 и чл. 67б от Закона за съдебната власт във връзка с Писмо
изх. изх. № ДА-30-149/02.08.2021 г. Председателя на Окръжен съд - Кюстендил и от
общо събрание на съдиите от Апелативен съд – София от 14.07.2021 г., Общински
съвет-Кюстендил на заседание проведено на 31.08.2021 г. прие Решение №
523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил, по силата на което, откри
процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски
окръжен съд – мандат 2021 -2025 г.
Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат
2021 -2025 г. проведе своето заседание на 01.11.2021 г., в изпълнение на задълженията
си по т. 6.1. от Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил - да
извърши служебна проверка на обстоятелството по отношение на всеки един от
кандидатите за съдебни заседатели, че съответния кандидат не е осъждан за
умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Заседанието на комисията е обективирано в Протокл № 1 от 01.11.2021 г. , в който
комисията констатира, че в определения срок за подаване на документи на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат
2021 -2025 г. чрез председателят на Общински съвет – Кюстендил - 50 дни, считано от
15.09.2021 г. до 01.11.2021 г. включително, съобразно срока определен по т. 3 от
Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил, са постъпили 14 броя
заявления от кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен
съд – мандат 2021 -2025 г., с приложения към тях, като 13 броя от кандидатите
отговарят на изискванията по документи.
Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат
2021 - 2025 г. в изпълнение на задълженията си по т. 6.1. от Решение № 523/31.08.2021
г. на Общински съвет – Кюстендил, следва да извърши служебна проверка на
обстоятелството по отношение на всеки един от кандидатите за съдебни заседатели,
че съответния кандидат не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията, но тъй като информация относно реабилитацията може да
предостави само „Бюро съдимост“ към Районен съд - Кюстендил, комисията прие, че
следва до Председателя на Окръжен съд- Кюстендил да изпрати списък на лицата
подали заявления за кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски
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окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., който да съдържа три имена, ЕГН и адрес на
съответния кандидат, за да бъде извършена служебна справка.
Предвид което е изготвен списък, който е изпратен до Председателя на Окръжен
съд – Кюстендил изготвен списък на кандидатите за съдебни заседатели за района на
Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., подали заявление в определения
срок за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за района на
Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г. чрез председателят на Общински
съвет – Кюстендил, считано от 15.09.2021 г. до 01.11.2021 г. включително, съгласно
срока определен по т. 3 от Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет –
Кюстендил, с искане да бъде извършена от „Бюро съдимост“ към Районен съд Кюстендил служебна проверка на обстоятелството по отношение на всеки един от
кандидатите за съдебни заседатели, че съответния кандидат не е осъждан за
умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Временна комисия за извършване проверка на документите и за изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат
2021 - 2025 г., след като констатира, че не са постъпили необходимия брой заявения,
съгласно Писмо изх. № ДА-30-149/02.08.2021 г. на председателя на Окръжен съд –
Кюстендил – 26 броя, а само 13 броя заявления, в изпълнение на задълженията си е
поискала с писмо изх. № 11-03-1210/02.11.2021 г. до Председателя на Окръжен съд –
Кюстендил да бъде удължен срока за подаване на документи от кандидатите за
съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 г. - 2025 г.,
като го е уведомила, че ще продължи процедурата по проверка на постъпилите до
този момент документи и изслушване на всеки един от кандидатите за сдебни
заседатели.
С писмо изх. № ДА-30-199/03.11.2021 г. на Председателя на Окръжен съд –
Кюстенидл, същия е уведомил Председателя на Общински съвет - Кюстендил, че не
възразява процедурата да продължи по набиране на кандидати за съдебни заседатели
за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 - 2025 г., като удължава срока
до 14.01.2022 г.
Тъй като в т. 3 на Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил, е
определил срок за подаване на документите на кандидатите за съдебни заседатели за
района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г. чрез Председателя на
Общински съвет – Кюстендил, считано от 15.09.2021 г. до 01.11.2021 г. включително,
тази точка трябва да се промени по отношение на срока.
Тъй като в т. 6 на Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил, е
определил срок за действие на Временната комисия – 76 дни от приемането на
решението, тази точка трябва да се промени по отношение на срока.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 68а, ал. 4, във връзка с чл. 67, чл. 67а, ал. 3 и чл.68, чл. 68 в от Закона за
съдебната власт и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 23 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Протокол № 1 от
01.11.2021 г. на Временна комисия за извършване проверка на документите и за
изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за района на Кюстендилски
окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., Писмо изх. № 11-03-1210/02.11.2021 г. до
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Председателя на Окръжен съд – Кюстендил и Писмо изх. № ДА-30-199/03.11.2021 г. на
Председателя на Окръжен съд – Кюстендил, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изменя т. 3 и т. 6 от свое Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет –
Кюстендил, както следва:
1. Определя срок за подаване на документи на кандидатите за съдебни
заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г. чрез
председателят на Общински съвет – Кюстендил до 14.01.2022 г. включително, като
кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат
за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
ако са родени преди 16 юли 1973 г.
2. Определя срок за действие на Временната комисия – до приключване на
процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на
Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г.
3. Процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на
Кюстендилски окръжен съд – мандат 2021 -2025 г., по отношение на 13 кандидати
подали заявления в срока до 01.11.2021 г. да бъде продължена в съответствие на т. 6
от Решение № 523/31.08.2021 г. на Общински съвет – Кюстендил.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
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Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 93-00-1746/23.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 596
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00287/19.11.2021 г., с която докладва, че с писмо вх. № 92-00-472/03.11.2021 г. в Община
Кюстендил е депозирана покана от Областния управител на Област Кюстендил, в
качеството му на Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК оператора „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, за
свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил,
насрочено за 30.11.2021 година, вторник, от 11:00 часа в заседателната зала на втори
етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, чрез напускане и
прекратяване членството на Община Дупница в Асоциация по ВиК –
Кюстендил.
2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2022 г., в размер на 20000,00 лв.
(двадесет хиляди лева).
3. Други.
Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциация по ВиК –
Кюстендил, определено по реда на чл.198в, ал.8 от Закона за водите и чл. 8, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация е както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Държавата - МРРБ
Община Кюстендил
Община Дупница
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно
Общо:

35.00 %
30.54 %
22.64 %
4.56 %
2.62 %
1.45 %
1.45 %
1.42 %
0.32 %
100.00 %

Съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите (ЗВ), представителят на общината в
асоциацията по ВиК е Кметът на общината, а при невъзможност той да участва,
общинският съвет определя друг представител. Съгласно чл.198е, ал.5 от ЗВ,
позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото
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събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския
съвет.
Общинската администрация разгледа предложенията за обсъждане и
приемане от събранието и установи следното:
По т. 1 от дневния ред:
Съгласно разпоредбите на ЗВ за нуждите на управлението, планирането и
изг-раждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги, територията на
страната се разделя на обособени територии. Същите са определени с Решение №РД02-14-2234/22.12.09 г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството
на базата на териториите, обслужвани от съществувалите към онзи момент ВиК
оператори. В т. 21 на това решение община Кюстендил, заедно с общините Бобов дол,
Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила и Трекляно, образуват Обособената
територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, в т. 15 на същото решение
Община Дупница е обособена територия на „В и К – Дупница“ – ЕООД, гр. Дупница.
През 2016 г. община Дупница взе решение за присъединяване към ВиК Асоциацията,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил. Последващо Решение на
МРРБ и публикация на същото в Държавен вестник няма, както и не последва
обединяване на експлоатационните дружества.
В момента на https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/8738 е публикуван за
обществено обсъждане проект на Програма „Околна среда“ (ПОС) за периода 20212027г. Видно от него е, че през предстоящия планов период териториите на подкрепа
са областите в страната, определени по силата на Закона за административнотериториалното устройство на Република България, които съвпадат с обособените
територии на консилидираните ВиК оператори по Закона за водите. Следователно
никое от експлоатационните дружества на територията на област Кюстендил,
респективно никоя от общините в Кюстендилска област, няма да получи финансова
подкрепа за изграждане на ВиК инфраструктура, до момента в който всички общини
от областта не се обединят в една ВиК асоциация, която да бъде обслужвана от един
ВиК оператор.
По т. 2 от дневния ред:
Асоциацията по ВиК не е търговско дружество, не формира и не разпределя
печалба. Средствата, необходими за дейността на асоциацията по ВиК, се осигуряват
от държавата и от общините съобразно процентното съотношение на гласовете им.
Вноската на държавата се определя в бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, като тази вноска е параметъра, определящ вноските на
общините.
По т. 3 от дневния ред:
В тази точка от дневния ред се разискват проблемите на отделните общини,
свързани с ВиК сектора, обменя се опит за справяне с проблемите, набелязват се теми
за обсъждане на следващи заседания.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, във
връзка с чл. 5,
ал. 6 от Правилника за организацията на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
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и след отчитането на резултатите от проведеното поименно гласуване на
проекта за решение:
Общ брой на общинските съветници – 37
Присъствали - 27
Гласували – 27
За – 1
Против - 0
Въздържали се – 26
Проекта за решение не получи необходимото мнозинство – повече от
половината от общия брой на съветниците, а именно 19 гласа „за”, съгласно
разпоредбата на чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА. Решенията са приети с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за"
общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските
съветници,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема проект за решение:
Възлага на инж. Росица Плачкова – Зам.-кмет „Инвестиционна политика”
да представлява Община Кюстендил в извънредното заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода”ЕООД гр. Кюстендил, свикано на 30.11.2021 г. (вторник) от
11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на Областна
администрация Кюстендил.
Упълномощява инж. Росица Плачкова да гласува по въпросите, включени в
дневния ред на Общото събрание, както следва:
По точка първа: ”Против” промяна на границите на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, чрез
напускане и прекратяване членството на Община Дупница в Асоциация по ВиК –
Кюстендил.
По точка втора: ”За” Приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2022
г., в размер на 20000,00 лв. (двадесет хиляди лева).
По точка трета: Да участва в дискусиите като защитава правото на
гражданите за получаване на непрекъсната и качествена ВиК услуга.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-287/19.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 597
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Кюстендил и
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00279/16.11.2021 г., с която докладва, че на 12.01.2018г. между Община Кюстендил и
„Национална компания индустриални зони” ЕАД, със седалище и адрес на
управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” №1, ЕИК:121706255, представлявано
от Антоанета Барес, в качеството ѝ на изпълнителен директор, е подписан
меморандум за сътрудничество, одобрен с Решение на Общински съвет – Кюстендил
№ 691 от 25.01.2018 г. Предметът на Меморандума е създаването на условия за
интензивна комуникация между страните, обмяна на опит и добри практики с цел
изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация,
информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и реализиране на
съвместни действия в тази насока в рамките на три години от подписването му.
С цел продължаване на сътрудничеството и обмен на актуална икономическа
информация и по-добра комуникация със структурите отговорни за привличане на
инвеститори, е необходимо отново одобряване от Общински съвет – Кюстендил и
подписването на Меморандум за сътрудничество между Община Кюстендил и
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал.
3 и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява проекта на Меморандум за сътрудничество между Община
Кюстендил и „Национална компания индустриални зони” ЕАД, със седалище и
адрес на управление гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” №1, ЕИК:121706255.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да подпише и изпълнява
ангажиментите по Меморандума с „Национална компания индустриални зони“
ЕАД.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-279/16.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 598
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
г.

Относно: Утвърждаване на окончателна План-сметка за разходите за чистота за 2021

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00290/22.11.2021 г., с която докладва, че съгласно разпоредбите на Закона за местните
данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Кюстендил, План-сметката на разходите за
чистота се приема заедно с бюджета на общината за съответната година. Като част от
бюджетните разходи е необходимо и да бъде актуализирана в края на годината.
Служителите на отдел „Местни приходи” през годината използваха всички
възможности за повишаване на събираемостта на приходите от таксата за битови
отпадъци и съвместно с ОП „Чистота” на база очакваното изпълнение на приходите и
съгласно касовото изпълнение на разходите е разработен актуализиран вариант на
План-сметка за разходите за чистота през 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Актуализира План-сметката за разходите за чистота през 2021 г., както
следва:
1.Приходи:
1.1. Приходи от такса за битови отпадъци и лихви
1.2. Други приходи
в т.ч. от преходен остатък
1.3. Отчисления по Закона за управление на отпадъците
2.Разходи
от които:
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
- в т.ч. за капиталови разходи
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

3 191 193 лв.
2 100 000 лв.
1 091 193 лв.
0 лв.
0 лв.
3 191 193 лв.
128 624 лв.
2 198 788 лв.

541 193 лв.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци
2.4. За почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване

136 650 лв.

616 931 лв.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-290/22.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 599
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Приемане на окончателен годишен план на Община Кюстендил за 2021
годин.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00291/22.11.2021 г., с която докладва, че на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124
от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за
съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Кюстендил и чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да приеме окончателни
годишен план по бюджета на Община Кюстендил за 2021 г., на база очакваното му
реализиране посочено в Приложения № 2 и № 3 към настоящата докладна записка.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и съставяне, обсъждане, приемани, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на община Кюстендии, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема окончателния план на бюджета за 2020 г. по приходната и разходна
част, по функции и дейности, по предварителни данни и съобразно касовото му
изпълнение по пълна бюджетна класификация към 31.12.2020 г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:

-

69 705 000 лв.

За делегирани от държавата дейности

-

43 111 509 лв.

За местни дейности

-

26 593 491 лв.

(разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2);
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:

-

69 705 000 лв.

За делегирани от държавата дейности

-

43 111 509 лв.

За дофинансиране на делегирани от
държавата дейности със собствени приходи

-

683 308 лв.

За местни дейности

-

25 910 183 лв.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
(разпределени по дейности и видове разходи, съгласно Приложения №3, 3а и
3б)
2. Утвърждава разпределението на допълнително получените трансфери
през 2021 г. по ПМС № 362 от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините включително и за местни дейности за
изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във
връзка с COVID-19 през 2021 г., по видове мерки и в размери, както следва:
в т.ч.:
Мерки
Общо Трудови
Издръжка
разходи
1. Покриване на разходите във връзка с
изпълнение на заповеди на МЗ при
провеждане на онлайн обучения на ученици в
200 979 117 228
83 751
общинските учебни заведения, с цел запазване
на заетост и поддържане на складови
наличности и изградената база
2. Осигуряване на подкрепа за социално
235 403 184 239
51 164
уязвими групи чрез:
- Осигуряване на транспортни разходи за
доставка на храна по домовете по проект
92 137
71 781
20 356
"Топъл обяд в условията на пандемия от
COVID 19"
- Осигуряване на транспортни разходи за
доставка на храна по домовете по целева
35 891
35 891
0
програма "Обществени трапезарии"
- Поевтиняване храненето в Домашен
социален патронаж - за извънредни
107 375
76 567
30 808
транспортни разходи
3. Възстановяване на направени разходи за
персонал и издръжка при временно
ограничение на посещенията в хотели и
заведения за хранене във връзка с
325 660 170 875
154 785
ограничителни мерки, с цел запазване на
заетост и поддържане на складови наличности
и изградената база
4. Възстановяване на направени разходи за
съвместни проверки и оказване на съдействие
на държавните органи, пряко ангажирани с
60 000
58 636
1 364
осъществяване на контрол за спазване на
противоепидемичните мерки
Всичко:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

822 042

530 978

291 064
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3. Утвърждава окончателно разпределение на целевата субсидия за капиталови
разходи съгласно ЗДБРБ за 2021 г. по функции и обекти както следва:
функция
обект

№

І
1.1.

1.2.

1.3.
ІІ
2.9.

2.10.
III

3.1.

3.2.

3.3.

ОБЩО Капиталови разходи
Функция "Общи държавни служби"
Закупуване на компютърни конфигурации,
Data Server + WEB server и
мултифункционални устройства
Закупуване на софтуер за нуждите на
техническа служба и отдел "КСЕ" - Autocad
2012
Преустройство на I-ви етаж на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор
41112.503.1154.2.1 - за нуждите на Дирекция
"Местни приходи"-основен ремонт
Функция "Отбрана и сигурност"
Основно обновяване на храм „Успение
Богородично“, гр. Кюстендил -ПМС
58/18.2.21
Аварийни мерки на минаре и аркада
преддверие на джамия „Фатих Мехмед“, бул.
Цар Освободител № 95, гр. Кюстендил ПМС58 /18.2.21
Функция "Образование"
Изготвяне на инвестиционен проект за
основен ремонт на ЕЕ на ЕГ"Д-р Петър
Берон" в три етапа на изпълнение:- I-ви въвеждане на мерки за "ЕЕ"; - Основен
ремонт на отоплителна инсталация; Топлоизолация по покрив и фасади Подмяна осветителни тела- II-ри - основен
ремонт на инсталации;
Подмяна електроинсталации и табла; слаботокови инсталации - ВиК инсталацииIII-ти - основен ремонт и реставрация по
фасади и покрив.
Изготвяне на инвестиционен проект за
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на Шесто ОУ "Св.Паисий
Хилендарски"
Изготвяне на инвестиционен проект за
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на ОУ "Проф.Марин Дринов"

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Целева субсидия за
капиталови разходи за 2021 г.

2 164 000
178 900

Окончателен
план
2 164 000
178 900

42 900

42 900

16 000

16 000

120 000

120 000

24 961

24 961

2 281

2 281

22 680

22 680

352 636

352 636

97 333

97 333

44 523

44 523

38 100

38 100

Уточнен план
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3.8.
IV.
V

5.11.

VІ

6.4.

6.6.
6.7.
6.8.
6.25.

Изграждане на спортно игрище в ПИ
4111.504.81 ЕГ "Д-р Петър Берон" гр.
Кюстендил:
Функция "Здравеопазване"
Функция "Социално осигуряване,
подпомагане и грижи"
Изготвяне на инвестиционен проект за
основен ремонт и преустройство на сграда за
детска ясла в сграда за социални услуги,
Кюстендил, ул."Ефрем Каранов" 33а
Функция "Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда"
Изготвяне на Подробни устройствени
планове, в т.ч. за:- м. Белия камък - м.
Гърлянски черешарник- м.Хисарлъка -кв.381
-„Депо за строителни отпадъци в ПИ 20.342,
20.240 и 20.274-ПИ 61457.44.28, местн.
„Гладни рид“, земл. с.Радловци - за местност
„Кандило“-за УПИ III-139 „За училище“, кв.
9, с. Лозно-за ПИ 38474.6.34, местн.
„Страната“- кв. 21 а по плана на местн.
„Зарева вада“, с. Слокощица-за ПИ
67461.501.900 по КККР на с. Слокощица- на
УПИ „За Геофизичен комплекс“, кв. Герена,и други по Решение на Общински съвет
Изготвяне на инвестиционен проект за
основен ремонт, консервация и реставрация
на общинска сграда на ул."Демокрация" 15
Изготвяне на инвестиционни проекти на
сграда училище в с.Лозно
Изготвяне на инвестиционни проекти на
сграда - общежитие на ПГСС гр.Кюстендил
Изграждане на улица в с.Вратца от главен
път "I-6" - Кюстендил - ГКПП Гюешево до о.т.
5-в

6.42. Светофарни уредби за две кръстовища
Инвестиционен проект за водопровод и
канализация, със съответните отклонения
към прилежащите имоти по ул. Благородна,
6.43.
и включване в съществуващата мрежа по ул.
Кокиче, в кв. Герена – проект и авторски
надзор
VІІ Функция "Култура"
Основен ремонт на сгради и съоръжения на
7.1. спортен комплекс стадион "Осогово" проектиране и СМР (ПМС208/13.8.2020)
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

172 680

172 680

0

0

20 000

20 000

20 000

20 000

390 994

425 994

55 000

55 000

42 770

42 770

1 550

1 550

33 000

33 000

198 674

198 674

60 000

60 000

0

35 000

839 650

804 650

619 650

620 150
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7.2.

7.5.

7.6.

VIII
8.5.

Доставка на професионални машини за
почистване за "Спортен комплекс Осогово"
Основен ремонт, консервация и реставрация
на „Границка кула“, УПИ XII- 349, кв. 33, по
плана на гр. Кюстендил, съгласно действащ
ПУП на с. Граница, одобрен със Заповед №
421/10.04.1980г.- проектиране; - строителство
- авторски надзор, - строителен надзор
Основен ремонт на покрив и помещения, на
сграда за култура и изкуство с
идентификатор 41112.503.1570.1 (бивш Дом
на българо-съветската дружба)
- проектиране; - строителство - авторски
надзор, - строителен надзор
Функция "Икономически дейности и
услуги"
Автобусни спирки

15 000

15 000

120 000

120 000

85 000

49 500

356 859

356 859

356 859

356 859

4. Одобрява окончателен Поименен списък за капиталови разходи за 2020 г.,
по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-291/22.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 600
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Допълване на утвърдения Списък на персонала, имащ право на
транспортни разходи, съгласно Приложение № 14 към Решение № 379/25.02.2021 г. за
приемане на бюджета на Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00280/17.11.2021 г., с която докладва, че във връзка с постъпила докладна записка с вх. №
93-00-1552/20.10.2021 г. по описа на Община Кюстендил от Управителя на Комплекс
за социални услуги-Кюстендил, управляващ предоставянето на социалната услуга
„Механизъм лична помощ“ е необходимо да бъде допълнен утвърденият списък на
персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните
разходи съгласно Приложение №14 към Решение № 379/25.02.2021 г. на ОбСКюстендил за приемане бюджета на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Допълва утвърденият списък на персонала, имащ право на транспортни
разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно Приложение № 14
към Решение №379/25.02.2021 г. за приемане бюджета на Община Кюстендил със
следните лица:
№
Име, презиме
фамилия на
пътуващия
1.

Димитричка ***
Нашева

2.

Договор в сила от …..
Направление на пътуване
м. Септември
м. Септември

Ива *** Алексова
3.

м. Септември
Гюлка ***
Йорданова

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

гр.Кюстендил – с. Стенско
–гр. Кюстендил
с. Раждавица – с.
Шишковци
-с. Раждавица
с. Слокощица- гр.
Кюстендил – с.
Слокощица
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4.

м. Септември
Венка *** Велчова

гр. Кюстендилс.Жабокрът – гр.
Кюстендил

Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на Община
Кюстендил за 2021 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-280/17.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 601
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на
жители от Община Кюстендил.
Мотиви:Председателят на ПК по здравеопазване, социални дейности и
жилищна политика към ОбС – Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 93-0045/22.11.2021 г., с която докладва, че са постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-3898/29.10.2021г. от Янко *** Пашев с адрес: гр.
Кюстендил***
2. Заявление с вх. № 94-00-3994/10.11.2021 г. от Димитринка *** Дойчинова с
адрес: гр. Кюстендил, ***
3. Заявление с вх. № 94-00-4002/11.11.2021 от Александър *** Васев с адрес: с.
Слокощица, общ. Кюстендил, ***
4. Заявление с вх. № 61-00-278/12.11.2021 г. от Лиляна *** Григорова с адрес: гр.
„Кюстендил, ***
5. Заявление с вх. № 94-00-4075/17.11.2021 г. от Вера *** Тачовска с адрес: гр.
Кюстендил, ***
6. Заявление № 94-00-4090/18.11.2021 г. от Павел *** Велинов с адрес: гр.
Кюстендил, ***
7. Заявление с вх. № 94-00-4109/19.11.2021 г. от Ели *** Митова с адрес: гр.
Кюстендил, ***
с искания за финансово подпомагане по остри здравословни и социални
причини като жители от Община Кюстендил и придружени с доказващи нужните
документи.
Заявленията са основателни, по мотивите посочени в тях и съгласно
представените писмени доказателства – медицински, удостоверителни и
декларативни документи, включитлено и становища на социални работници,
проучили нуждите на заявителите, като общата сума, заявена за отпускане е в размер
на 4500 лева и е налична и може да бъде изплатена от бюджета на Община
Кюстендил за 2021 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”, т.е. искането за извършване на разход и поемане на задължение не
надхвърля общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по
бюджета на община Кюстендил за 2021 г., което е и финансова обосновка по смисъла
на чл. 22, ал. 3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за спазване на фискалните
правила на закона. Отпускането на еднократни парични помощи на физически лица
е заложено в общинския бюджет за 2021, г., а съответния размер е определен на база
нуждите на заявителите, като с решението няма да се надвиши законово допустимия
праг на разходите за тази цел през 2021 г. при така утвърдения общински бюджет за
текущата година.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 6, и т. 23, във връзка чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и 23 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Лиляна *** Григорова на 71 години - 1000 /хиляда/ лв.
2. Вера *** Тачовска на 76 години – 1000 /хиляда/ лв.
3. Янко *** Пашев на 31 години - 500 петстотин/ лв.
4. Димитринка *** Дойчинова на 67 години – 500 /петстотин/ лв.
5. Александър *** Васев на 20 години – 500 /петстотин/ лв.
6. Павел *** Велинов на 46 години – 500 /петстотин/ лв.
7. Ели *** Митова на 72 години – 500 /петстотин/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Кюстендил за 2021
г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 93-00-45/22.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.

РЕШЕНИЕ
№ 602
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на поземлен имот с
идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с.
Вратца, общ. Кюстендил – частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на
Закона за общинската собственост
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00288/22.11.2021 г., с която докладва, че с Акт за частна общинска собственост №
6271/13.10.2021 год. е актуван недвижим имот представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-181226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 668.00 /шестстотин
шестдесет и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма.
Номер по предходен план: 123, квартал 2, парцел ХIII, при граници и съседи:
Съгласно скица № 15-1059360-29.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес:
с.Вратца, общ.Кюстендил.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим имот, бе
възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител с цел –
продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителския доклад за имота е изготвен, като са използвани два метода за
оценка, а именно:
Метод на пазарните сравнения
Метод на данъчните стойности
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена величина
между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
Поземлен имот с идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-181226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 668.00 /шестстотин
шестдесет и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана.
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма.
Номер по предходен план: 123, квартал 2, парцел ХIII, при граници и съседи:
Съгласно скица № 15-1059360-29.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес:
с.Вратца, общ.Кюстендил – 6600 лева.
Съгласно чл.46, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество са дадени положителни становища от
Дирекция ”ФСДБ”, Дирекция ”Правни дейности и обществени поръчки” и Главния
архитект на община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, и т. 12 ,във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 104, ал. 6, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване и
утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот – частна
общинска собственост, актуван с АОС № 6271/13.10.2021 год. както следва:
Поземлен имот с идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-181226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 668.00 /шестстотин
шестдесет и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 123, квартал 2, парцел ХIII, при
граници и съседи: Съгласно скица № 15-1059360-29.09.2021 г., издадена от АГКК - гр.
София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил - данъчна оценка 1394.80 лева, пазарна
оценка 6600 лева, без ДДС.
2. На основание чл.81, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество определя стъпка за наддаване в размер на
132 лева .
3. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба на
недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с явно наддаване, при спазване
изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Определя 30 на сто от постъплението от разпореждането по т.3 от
настоящото решение, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Вратца, общ. Кюстендил.
5. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за разпореждане с
общинска собственост за 2021 год., с описания т.1 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 61-00-288/22.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 603
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот –
частна общинска собственост, УПИ ІV-462, кв.41 по ПУП на с.Шишковци, общ.Кюстендил
предвиден за продажба по реда на Закона за общинската собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00289/22.11.2021 г., с която докладва, че с Акт за частна общинска собственост №
4995/11.10.2018 год. е актуван недвижим имот, представляващ:
Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV-462, кв. 41, по ПУП на с.
Шишковци, oбщ.Кюстендил с площ 670.00 /шестстотин и седемдесет/ кв.метра при
граници и съседи: От северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; От североизток: УПИ V-462;
От югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; От югозапад: УПИ ІІІ-462; От юг: УПИ Х-463,
съгласно скица № 449/20.09.2018 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес:
с.Шишковци, общ.Кюстендил.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим имот, бе
възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител с цел –
продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителският доклад за имота е изготвен, като са използвани два метода за
оценка, а именно:
Метод на пазарните сравнения
Метод на данъчните стойности
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена величина
между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV-462, кв. 41, по ПУП на с.
Шишковци, oбщ.Кюстендил с площ 670.00 /шестстотин и седемдесет/ кв.метра при
граници и съседи: От северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; От североизток: УПИ V-462;
От югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; От югозапад: УПИ ІІІ-462; От юг: УПИ Х-463,
съгласно скица № 449/20.09.2018 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес:
с.Шишковци, общ.Кюстендил - 7000 лева.
Съгласно чл.46, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество са дадени положителни становища от
Дирекция”ФСДБ”, Дирекция”Правни дейности и обществени поръчки” и Главния
архитект на община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.
2 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и чл. 104, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване и
утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на недвижим имот – частна
общинска собственост, актуван с АОС № 4995/11.10.2018 год., както следва:
Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV-462, кв. 41, по ПУП на с.
Шишковци, oбщ.Кюстендил с площ 670.00 /шестстотин и седемдесет/ кв.метра при
граници и съседи: От северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; От североизток: УПИ V-462;
От югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; От югозапад: УПИ ІІІ-462; От юг: УПИ Х463, съгласно скица № 449/20.09.2018 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес:
с.Шишковци, общ.Кюстендил - данъчна оценка 1553.30 лева, пазарна оценка 7000
лева, без ДДС.
2. На основание чл.81, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество определя стъпка за наддаване в размер на
140 лева .
3. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши продажба на
недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с явно наддаване, при спазване
изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Определя 30 на сто от постъплението от разпореждането по т.3 от
настоящото решение, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Шишковци, общ. Кюстендил.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-289/22.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 604
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Разпореждане със застроен ПИ с идентификатор 41112.504.1535 по КККР
на гр.Кюстендил - частна общинска собственост, при учредено право на строеж.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00276/12.11.2021 г., с която докладва, че с молба вх. № 94-00-3516/24.09.2021 г. Весела ***
Велинова с постоянен адрес: гр. Кюстендил, ***, е поискала придобиване на
собственост, върху ½ ид.част от имот – частна общинска собственост, представляващ:
Застроен, поземлен имот с идентификатор 41112.504.1535 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008
г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 609.00 /шестстотин и девет/
кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по
предходен план: 4187, квартал 244, парцел VII, при граници и съседи: Съгласно скица
на поземлен имот № 15-946174-27.08.2021 г., издадена от АГКК - София. Адрес на
имота: гр.Кюстендил, ул.“Черешово топче“ № 41. Имотът е актуван с АЧОС №
6270/13.10.2021 г.
Съгласно договор за доброволна делба от 02.10.2014 год., вписан в службата по
вписванията гр. Кюстендил е видно, че Весела *** Велинова е собственик на първи
етаж от двуетажната жилищна сграда, изградена въз основа на отстъпено право на
строеж, съгласно Решение № 149 по Протокол № 45/22.07.1968 год. на ИК на КГНС.
Масивната жилищна сграда е изградена в съответствие с одобрен архитектурен
проект № 57/14.03.1969 год., за което е издадено Удостоверение за законност от Гл.
архитект на община Кюстендил № УТ-21-1719/16.09.2021 год.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител е
изготвил пазарна оценка за имота- общинска собственост в размер на 9970,00 лв.
(девет хиляди деветстотин и седемдесет) лева, без ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2, изр.
второ от Закона за общинската собственост и чл. 62 и чл. 63 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 6270/13.10.2021 г., представляващ:
Застроен, поземлен имот с идентификатор 41112.504.1535 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-1896/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 609.00
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
/шестстотин и девет/
кв. метра. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 4187, квартал 244, парцел VII,
при граници и съседи: Съгласно скица на поземлен имот № 15-946174-27.08.2021 г.,
издадена от АГКК - София. Адрес на имота: гр.Кюстендил, ул.“Черешово топче“
№ 41, данъчна оценка 7697.80 лева и пазарна оценка 9970.00 лева, без ДДС.
2. Дава съгласие на Весела *** Велинова
да закупи ½ идеална част от
застроен, поземлен имот с идентификатор 41112.504.1535 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-1896/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 609.00
/шестстотин и девет/
кв. метра. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен
идентификатор: няма. Номер по предходен план: 4187, квартал 244, парцел VII,
при граници и съседи: Съгласно скица на поземлен имот № 15-946174-27.08.2021 г.,
издадена от АГКК - София. Адрес на имота: гр.Кюстендил, ул.“Черешово топче“
№ 41 за сумата 4985.00 /четири хиляди деветстотин осемдесет и пет / лева, без
ДДС, представляваща ½ от пазарната оценка на целия имот, като собственик на
първи етаж от законно построената жилищна сграда в урегулирания поземлен
имот.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и сключи
договор.
4. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за разпореждане
с общинска собственост за 2021 год., с описания в т.2 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-276/12.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 605
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Разпореждане със застроен, поземлен имот с идентификатор 48355.501.45
по КККР на с. Вратца, общ. Кюстендил - частна общинска собственост, при учредено право
на строеж.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00277/12.11.2021 г., с която докладва, че с молба вх. № 94-00-3179/02.09.2021 г. Гергана
*** Георгиева с постоянен адрес: гр.Кюстендил, ***, е поискала придобиване на
собственост, върху имот – частна общинска собственост, представляващ: Застроен,
поземлен имот с идентификатор 48355.501.45 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г.
на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 1003.00/хиляда и три/ кв. метра. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 45,
квартал 8, парцел I, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-987163-09.09.2021 г.,
издадена от АГКК - гр. София. Адрес на имота: с.Вратца, общ.Кюстендил. Имота е
актуван с АЧОС № 6272/13.10.2021 год.
Съгласно нотариален акт № 126, том ІІ, рег.№ 7261, дело № 300/2019 год. на
РС-Кюстендил е видно, че Гергана *** Георгиева
е собственик на сграда с
идентификатор 48355.501.45.2 представляваща жилищна сграда- еднофамилна със
застроена площ 58.00 кв.метра, изградена въз основа на отстъпено право на строеж.
Масивната жилищна сграда е изградена в съответствие с одобрен архитектурен
проект № 52/29.08.1973 год., за което е издадено Удостоверение за законност от Гл.
архитект на община Кюстендил № УТ-21-1614/31.08.2021 год.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител е
изготвил пазарна оценка за имота- общинска собственост в размер на 5500,00 лв. (пет
хиляди и петстотин) без ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, във
връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2, изр. второ от ЗОС и чл. 62 и чл. 63 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал.
2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 12 и чл. 104, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Утвърждава пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 6272/13.10.2021 год., представляващ:
Застроен, поземлен имот с идентификатор 48355.501.45 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед
РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 1003.00/хиляда
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма.
Номер по предходен план: 45, квартал 8, парцел I, при граници и съседи: Съгласно
скица № 15-987163-09.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес на имота:
с.Вратца, общ.Кюстендил, данъчна оценка 2022.00 лева и пазарна оценка 5500.00
лева, без ДДС.
2. Дава съгласие на Гергана *** Георгиева да закупи застроен, поземлен имот
с идентификатор 48355.501.45 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с.
Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, площ 1003.00/хиляда и три/ кв. метра. Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване:
Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен
план: 45, квартал 8, парцел I, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-98716309.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес на имота: с.Вратца,
общ.Кюстендил, за сумата 5500.00 /пет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС,
собственик на законно построената жилищна сграда в урегулирания поземлен
имот.
3.Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да издаде заповед и сключи
договор.
4. Определя 30 на сто от постъплението от разпореждането по т.2 от
настоящото решение, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в с.Вратца, общ. Кюстендил.
5. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за разпореждане с
общинска собственост за 2021 год., с описания в т.1 имот.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-277/12.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 606
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
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.,
изменена с Решение №988/28.02.2019 г. на ОбС - гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00275/10.11.2021 г., с която докладва, че със Заповед №РД-00-995/02.08.2021 г. на Кмета
на Община Кюстендил е назначена Комисия, която да разгледа заявление с вх. №9400-3648/05.10.2021 г. по описа на Община Кюстендил за здравословното и социално
положение на Добринка *** Аначкова.
Добринка Аначкова не притежава собствено жилище, видно от служебно
приложено Удостоверение за декларирани данни, издадено от дирекция „Местни
приходи“ към Община Кюстендил.
Г-жа Аначкова представя Експертно решение №1653 от зас №129 от 16.07.2021 г.
на ТЕЛК общи заболявания към МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД – гр. Кюстендил с
80% степен на увреждане с водеща диагноза:“Дегенеративни състояния на очната
ябълка“.
Към момента Добринка Аначкова е пенсионер като средномесечния ѝ доход от
пенсии и добавки е в размер на 490,43 лв., видно от удостоверение от НОИ,
Териториално поделение – Кюстендил.
От гореизложеното е видно, че при Добринка Аначкова са налице здравословни
и социални проблеми, поради което Комисията предлага, на основание чл. 45, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 3 от НУРУЖНННПОЖ, същата да
бъде настанена в резервно общинско жилище за срок от 2 /две/ години.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 25, ал. 3
НУРУЖНННПОЖ и Протокол №6/08.11.2021 г. на Комисия по чл. 7, ал. 1 от
НУРУЖНННПОЖ назначена със Заповед №РД-00-887/20.08.2020 г., изменена със
Заповед №РД-00-997/02.08.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил и чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището, находящо се
в гр. Кюстендил, ул. „Златна панега” №5 и го включва в списъка „Резервни
жилища”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.
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27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-275/10.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 607
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Даване на съгласие за разрешение за изработването на проект за изменение
на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ИПУП-ПР) в обхвата на
УПИ I-„за ОбНС“, кв. 57 по плана за регулация на с. Драговищица, общ. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00293/23.11.2021 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e постъпило Заявление с
вх. № УТ-21-2173/16.11.2021 год. от „Кирилови -08-Кюстендил“ ООД с искане да бъде
разрешено изработването за негова сметка на проект за изменение на действащия
план за регулация на град Кюстендил в обхвата на УПИ I-„за ОбНС“, кв. 57 по плана
за регулация на с. Драговищица, общ. Кюстендил
Общинската администрация предварително е разгледала документите по
образувната преписка, от които е видно, че:
Заявителят е собственик на двуетажна административна сграда, със застроена
площ от 480 кв. м. и прилежащият терен към нея с площ – 480 кв. м., част от УПИ I –
За ОбНС в квартал 57 по плана за регулация на с. Драговищица, община Кюстендил,
съгласно Нотариален акт № 20, т. II, рег. 2883, д. 170 от 31.05.2011 г. и вписан в АВ под
№ 198, т. V, рег. 1471, д. 826 от 31.05.2011 г., както и производствена сграда – фурна със
застроена площ от 86 кв.м., построена в ПИ 585 – част но част от УПИ I, кв. 57 от
плана, съгласно Нотариален акт № 74, т. I, рег. 1221, д. 63 от 04.03.2014 г. и вписан в АВ
под № 9, т. III, рег. 617, д. 300 от 04.02.2014 г. Останалата част от терена на УПИ I – За
ОбНС в квартал 57 по плана за регулация е общинска собственост.
Плана за регулация на с. Драговищица, община Кюстендил е одобрен със
Заповед № 319/ 05.02.1987 г. Плана е одобрен по реда на отменена нормативна уредба
и от одобряването на плана до момента са настъпили съществени промени в
обществено - икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен
действащия план за регулация на с. Драговищица.
Искането на заявителя е за обособяване на урегулиран поземлен имот с цел
осигуряване на условия за целесъобразно ползване на сградите, за осигуряване на
достъпа до тях, както и за осигуряване на възможност за реализиране на бъдещи
инвестиционни намерения.
Със Заявлението са представени Задание и Скица – предложение за ПУП –
ИПР, в обхвата на УПИ I – За ОбНС, квартал 57 по плана на с. Драговищица,
съгласно които се предвижда изменение на уличната регулация откъм улица с о. т.
216 – о. т. 221, заличаването на УПИ I и образуването на два нови УПИ I - „За
обществено обслужване“ - отреден за ПИ с планоснимачни номера 583, 585 и 586 и
УПИ II „За обществено обслужване“ - отреден за ПИ с планоснимачни номера 586, 967
и 968. Сградите, собственост на заявителя се запазват.
Искането е допустимо, като са налице законовите основания за допускането на
поисканото изменение на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), като след одобряване на проект за ПУП-ИПР е
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.
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необходимо да бъдат проведени процедурите за ликвидиране на съсобствеността с
Община Кюстендил по реда на действащата нормативна уредба.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и е
съобразена с разпоредбите на ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 135
от ЗУТ, във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши за сметка на
заявителя по Заявление с вх. № УТ-21-2173/16.11.2021 год. изработването на проект
за ПУП – ИПР, в обхвата на УПИ I – За ОбНС, квартал 57 по плана на с.
Драговищица с цел изменение на уличната регулация откъм улица с о. т. 216 – о.
т. 221, заличаването на УПИ I и образуването на два нови УПИ I - „За обществено
обслужване“ и УПИ II „За обществено обслужване“ в квартал 57 по плана на с.
Драговищица, съгласно представената скица-предложение.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-293/23.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 608
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия
устройствен план на Община Кюстендил (ОУПОК), както и проект за подробен
устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с
идентификатор 67790.42.129, местност „Станчовица”, землище на с. Соволяно, общ.
Кюстендил от Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00292/23.11.2021 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило Заявление с
вх. № УТ-21-2217/22.11.2021 г. от „П ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 205349075, седалище и
адрес на управление гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 98, вх. А, ет. 5, ап. 14 с
управител Павел *** Желязков, с молба да получи разрешение за изработване на
проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Кюстендил
(ОУПОК), както и проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУППЗ) в обхвата на ПИ 67790.42.129, местност „Станчовица”, землище на с. Соволяно,
общ. Кюстендил от КККР, одобрени със Заповед № РД-18-361/07.02.2018 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, с цел осъществяване инвестиционната инициатива
на възложителя – изграждане на Фотоволтаичен парк. Общинската администрация
предварително е разгледала представената със заявление с вх. № УТ-212217/22.11.2021 г. документация.
Съгласно представеният нот. акт № 191, том ХIV, рег. № 3568, дело № 2012/2021
г. собственик на ПИ 67790.42.129 по КККР е възложителят на проектите „П
ЕНЕРДЖИ“ ООД.
Съгласно скица № 15-1176905-29.10.2021 г. издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър (СГКК) – гр. Кюстендил, ПИ 67790.42.129, местност
„Станчовица”, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККР е с площ 6327 кв. м.,
начин на трайно ползване на територията (НТП) – земеделска и НТП – друг вид
трайно насаждение – 7 ма категория.
За имотите по документа за собственост, попадащи в обхвата на проектите,
Общият устройствен план за територията на община Кюстендил (ОУПОК), одобрен с
Решение № 291/29.09.2016 г., Протокол № 13 не предвижда промяна
предназначението на територията, т.е. инвестиционното намерение на възложителя
не е в съответствие с предвиждането на ОУПОК. Това налага изготвяне на проект за
частично изменение на ОУПОК в обхвата на ПИ 67790.42.129, местност „Станчовица”,
землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККР, като съгласно чл. 134, ал. 3 от ЗУТ
„Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ
устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл. 124, който
разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да
допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния
план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след
одобряване изменението на общия устройствен план“.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.
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Представени са Задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и скица - предложение за частично изменение на ОУПОК в обхвата на ПИ
67790.42.129, местност „Станчовица”, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от
КККР, предвиждащи включване териториите на имотите към териториите в ОУПОК
с допустима смяна на предназначението. Частичното изменение на ОУП е допустимо
на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Във връзка с чл. 23, ал. 3 от Закона за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ):
„Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в
случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се
допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или
некатегоризируеми, при наличие на становище за присъединяване на обекта, издадено от
съответния мрежови оператор“ е представено писмо от „ЧЕЗ Разпределение България“
АД с изх. № 1204329424/27.10.2021 г., с което „П ЕНЕРДЖИ“ ООД е уведомено, че има
техническа възможност за присъединяване на фотоволтаичната централа в ПИ
67790.42.129 по КККР към електроразпределителната мрежа.
Представена е и скица – предложение за проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ
67790.42.129, местност „Станчовица”, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от
КККР Предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7 от 22
декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), като при застрояване на
урегулираните поземлени имоти на предприятията в територии от разновидност
"предимно производствена зона" се спазват следните нормативи:
1. Максимална етажност /височина/ – до 3 /до 10 м./
2. Плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 40 до 80 на сто;
3. Озеленена площ (П озел.) - от 20 до 40 на сто, като една трета от нея
трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
4. Интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5
Инвестиционното намерение е съгласувано с Писмо с изх. № 20836-10977/17.11.
2021 г. на РИОСВ – София.
Предвид изискването на чл. 124, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ е необходимо
Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да разреши изработването на
проект за ЧИОУПОК и проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67790.42.129, местност „Станчовица”,
землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККР
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 3 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във
връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за Частично изменение на Общия
устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение
№291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил и проект за
подробен устройствен план-план за застрояване в обхвата на ПИ 67790.42.129,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
местност „Станчовица”, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККР по
реда на ЗУТ и одобрява заданието за проектиране.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави обявление на
определеното за това място в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната
територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по силата на чл.
124б, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-292/23.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 609
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
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.Ръсово, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00282/18.11.2021 г., с която докладва, че с вх.№92-00-246/25.05.2021 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на поземлени
имоти:
- проектен имот с идентификатор 63608.11.185 /по скица-проект №15-79096-28.01.2021
г. с площ 2979 кв.м, АОС №6244/09.09.2021 г. за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ръсово, общ. Кюстендил, по преписка на наследниците на Райна ***
Стоянчова. Имотът представлява част от поземлен имот с идентификатор 63608.11.40,
целия с площ 8143 кв.м с начин на трайно ползване – нива. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение № 19-43120/30.06.2020 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Райна
Тодорова Стоянчова в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№ 43120 от 04.02.1992 г. и скица – проект №15-79096-28.01.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Проектен имот с идентификатор 63608.11.185 с площ от 2979 кв.м, начин на
трайно ползване-нива по КККР на с. Ръсово, общ. Кюстендил, представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 63608.11.40 – Общински поземлен фонд, целия
с площ от 8143 кв.м да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка
вх.№ 43120 от 04.02.1992 г. на наследниците на Райна *** Стоянчова.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-282/18.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 610
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
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.Ръсово, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00283/18.11.2021 г., с която докладва, че с вх.№92-00-245/25.05.2021 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на поземлени
имоти:
- проектен имот с идентификатор 63608.4.201 /по скица-проект №15-79125-28.01.2021
г. с площ 1760 кв.м, АОС №6245/09.09.2021 г. за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ръсово, общ. Кюстендил, по преписка на наследниците на Райна ***
Стоянчова. Имотът представлява част от поземлен имот с идентификатор 63608.4.106,
целия с площ 1956 кв.м с начин на трайно ползване – пасище. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение № 16-43120/17.10.2019 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на Райна
Тодорова Стоянчова в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№ 43120 от 04.02.1992 г. и скица – проект №15-79125-28.01.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Проектен имот с идентификатор 63608.4.201 с площ от 1760 кв.м, начин на
трайно ползване-пасище по КККР на с. Ръсово, общ. Кюстендил, представляващ
част от поземлен имот с идентификатор 63608.4.106 – Общински поземлен фонд,
целия с площ от 1956 кв.м да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ, по
преписка вх.№ 43120 от 04.02.1992 г. на наследниците на Райна *** Стоянчова.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-283/18.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
РЕШЕНИЕ
№ 611
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 30.11.2021 г.
Протокол № 27
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.Берсин, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00284/18.11.2021 г., с която докладва, че с вх.№92-00-328/21.07.2021 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на поземлени
имоти:
- проектен имот с идентификатор 03962.67.81 /по скица-проект №15-702498-29.06.2021
г. с площ 851 кв.м, АОС №6246/09.09.2021 г. за който има издадено решение за
признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, по преписка на наследниците на Симеон ***
Топчийски. Имотът представлява поземлен имот с идентификатор 03962.67.13, целия с
площ 851 кв.м с начин на трайно ползване – овощна градина. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №02-12/22.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Симеон Костадинов Топчийски в съществуващи/възстановими/ стари реални
граници по преписка с вх.№02149 от 10.09.1991 г. и скица – проект №15-70249829.06.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ
бр.62/2010 г./ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Проектен имот с идентификатор 03962.67.81 с площ от 851 кв.м, начин на
трайно ползване-овощна градина по КККР на с. Берсин, общ. Кюстендил,
представляващ поземлен имот с идентификатор 03962.67.13
– Общински
поземлен фонд, целия с площ от 851 кв.м да се предостави за възстановяване по
ЗСПЗЗ, по преписка вх.№ 02149 от 10.09.1991 г. на наследниците на Симеон ***
Топчийски.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07.12.2021 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07.12.2021 г.

Общински съвет - Кюстендил
27-то заседание проведено на 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и На
основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в седемдневен
срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на
чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
30.11.2021 г., Протокол № 27/30.11.2021 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-284/18.11.2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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