Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 600
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Промяна в Годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Кюстендил за 2018 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-235/18.10.2017 г., с която докладва, че в изпълнение на чл. 19, ал. 2
и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане е
изготвен Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. на
Община Кюстендил, приет с Решение № 464/19.04.2017 г. от Общински
съвет – Кюстендил.
Във връзка с направени промени в Правилник за прилагане на
Закона за социално подпомагане и Докладна записка с вх. № 38-0028/14.09.2017 г. на Управителя на Комплекс за социални услуги Кюстендил е необходимо промяна на Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Кюстендил за 2018 г.
Промяната касае социална услуга „Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания”, предоставяна от Комплекс за
социални услуги – Кюстендил.
Към настоящия момент в ЦНСТ са настанени 13 деца и младежи с
тежки увреждания /6 момичета и 7 момчета/. 11 са младежите на възраст
от 18 до 36 години и две деца с навършени 14 години. В близките 4
/четири/ години, пълнолетните ще навършат и тези двама потребители
на услугата ЦНСТ. С това броя на децата, се изчерпва. Спазвайки
изискванията на нормативната уредба, след навършване на 18 години
младежите трябва да бъдат пренастанени в ЦНСТ за пълнолетни лица. С
преместването ще се нарушат връзките, които са изграждани години
наред и са от изключително голямо значение за личностното им и
емоционално израстване. Тази промяна би оказала и пагубно влияние
върху емоционалното състояние и психомоторното развитие на
младежите с интелектуални затруднения.
Разрешение на възникналия проблем, в интерес на младежите
настанени в услугата е промяна на вида на услугата от „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”
На основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона
за социалното подпомагане, промените в Годишен план за развитие на
социалните услуги за 2018 г. са съгласувани с Дирекция "Социално
подпомагане" и са разгледани от Обществения съвет за контрол върху
дейностите по социално подпомагане в Община Кюстендил.
Представителите на всички институции и организации дадоха
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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положително становище на предложената промяна в Годишен план за
развитие на социалните услуги за 2018 г. на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 19, ал. 2, ал. 3 и ал.4 от Закона за социалното подпомагане, чл.
36 б, ал. 4 и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, 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:
Приема промяна в Годишен план за развитие на социалните
услуги в Община Кюстендил за 2018 г. в изпълнение на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кюстендил 20142020 г., както следва:
Променя вида на услугата „Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания” в „Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, предоставяна
от Комплекс за социални услуги – Кюстендил.
/Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кюстендил за 2018 г. в
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Кюстендил 2014-2020 г. е приложена в Протокола/
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, 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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 6100-235/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 601
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Промяна на вида на социалната услуга от „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-234/18.10.2017 г., с която докладва, че със Заповед № РД01316/05.02.2015 год. на Изпълнителния директор на АСП социалната
услугата „Център за настаняване за деца/младежи с увреждания” /ЦНСТ/
е разкрита с капацитет 14 места, считано от 01.04.2015 год. Доставчик
на услугата е Община Кюстендил, дейността е държавно делегирана и се
предоставя от Комплекс за социални услуги – Кюстендил.
ЦНСТ е място за живот в среда, близка до семейната като се
предоставя подкрепа на настанените потребители с увреждания, които
са с висока степен на зависимост от грижа. В ЦНСТ потребителите
получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за
осигуряване качество на живот, което да гарантира пълноценно
физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване.
Към настоящия момент в ЦНСТ са настанени 13 деца и младежи с
тежки увреждания /6 момичета и 7 момчета/. 11 са младежите на възраст
от 18 до 36 години и две деца с навършени 14 години. В близките 4
/четири/ години, пълнолетните ще навършат и тези двама потребители
на услугата ЦНСТ. С това броя на децата, се изчерпва. Спазвайки
изискванията на нормативната уредба след навършване на 18 години
младежите да бъдат пренастанени в ЦНСТ за пълнолетни лица. С
преместването ще се нарушат връзките, които са изграждани години
наред и са от изключително голямо значение за личностното им и
емоционално израстване. Тази промяна би оказала и пагубно влияние
върху емоционалното състояние и психомоторното развитие на
младежите с интелектуални затруднения.
Добрият опит показва, че оставането в услугата на младежите вече
навършили пълнолетие е най-добрия начин за осигуряване на плавен и
без стресов преход от детството към юношеството и пълнолетие. По този
начин ще се даде възможност да се продължи работата по заложените
цели за тяхното индивидуално развитие и ще се запазят създадените вече
емоционални връзки.
Разрешение на възникналия проблем, в интерес на младежите
настанени в услугата е промяна на вида на услугата от „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”.
Организирането на живота и услугите в ЦНСТ са насочени към
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в
живота на местната общност.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане и
чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закана за
социално подпомагане, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване
от семеен тип за
деца/младежи с увреждания” в „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост” с адрес: гр. Кюстендил, ул. “Власина” № 3 с капацитет 14
места, считано от 01.01.2018 год.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил изпълнението на понататъшните процедури за промяна на вида на социалната услуга.

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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 6100-234/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 602
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Представителство на Община Кюстендил в извънредно Общо
събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-242/19.10.2017 г., с която докладва, че Съветът на директорите
на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Никола Василиев”
АД – Кюстендил свиква извънредно Общо събрание на акционерите на
22.11.2017 година от 10.00 часа в гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари” № 1, с
дневен ред и проекти на решения по включените в същия въпроси,
подробно описани в депозираната в Община Кюстендил Покана с Писмо
вх. рег. № 29-00-109/11.10.2017 година.
Съгласно чл. 19 от Наредбата за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване правата на
собственост в търговските дружества с общинско участие, в търговско
дружество, в което общината е съдружник или акционер, представителите
й в общото събрание и в органите на дружеството се определят с решение
на Общинския съвет. В решението се определят конкретните пълномощия
на избраните представители. Общинският съвет определя представител на
общината в Общото събрание на дружеството за всяко Общо събрание,
като изрично определя обхвата на представителната му власт по всички
въпроси, включени в дневния ред. Представител на общината в Общото
събрание на дружеството може да бъде Кмета на Община Кюстендил или
общински съветник. Съгласно чл. 22, ал. 1 от същата Наредба, в
акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата,
упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите,
вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на
общинския съвет по въпросите, включени в дневния ред на събранието.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 226 и чл. 227 от
Търговския закон, във връзка с чл. 62, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, чл. 16, ал. 5 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по закона за лечебните заведения (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2001
г.), издадена от Министерството на здравеопазването с чл. 19 и чл. 22 от
Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и
за упражняване правата на собственост в търговските дружества с
общинско участие, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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комисии и взаимодействието
Общинският съвет

му

с

общинската

администрация,

Р Е Ш И:
І. Възлага на г-н Стоян Стоилов - общински съветник да
представлява Община Кюстендил в Общото събрание на акционерите
на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД - Кюстендил, свикано за 22.11.2017
година от 10.00 часа гр. Кюстендил, пл. „17-ти януари” № 1, като гласува
по въпросите, включени в дневния ред на събранието, както следва:
По I-ва точка: Предложен проект на Решение: Промяна в състава
на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет в състав:
Александър Стефанов Величков, Людмил Стоянов Спасов и Иван
Христов Пипонов и избор на нов съвет в състав: Александър Стефанов
Величков, Ивелина Маринова Маринова и Цветанка Петрова
Портарска.
Начин на гласуване:
Вариант 3: “Въздържал се”
По II-ра точка: Предложен проект на Решение: Определяне на
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния
размер на минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 година
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, като членовете на СД, на
които не е възложено управлението, могат да получават
възнаграждението, в случай че това не противоречи на императивни
разпоредби на нормативен акт.
Начин на гласуване:
Вариант 3: “Въздържал се”
II. По всички невключени в дневния ред на събранието въпроси
определения представител да гласува по свое усмотрение в интерес на
Община Кюстендил.
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще
се проведе на 11.12.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 6100-242/19.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 603
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска
вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-245/25.10.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
депозирана покана с вх. рег. №92-00-489/24.10.2017 година от Областния
управител на Област Кюстендил, в качеството му на председател на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, за провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, свикано за
21.11.2017 година от 13.00 часа в заседателната зала на четвърти етаж на
Областна администрация - Кюстендил, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, за препоръчителния размер на вноската на държавата
в бюджета на Асоциация по ВиК - Кюстендил за 2018 година, в
размер на 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева);
2. 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 от Правилника за организацията и дейността на
Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Държавата
Община Кюстендил
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно
Общо:
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На основание чл. 10 ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, са
предложени следните проекто-решения по точките от дневния ред на
събранието:
По точка първа от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил
приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК - Кюстендил за 2018 г., в размер на 17 000 лв.
(седемнадесет хиляди лева);
По точка втора от дневния ред: При поставяне на допълнителни
въпроси, Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил следва да
приема предложенията към същата за информация.
Съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по
водоснабдяване и канализация, представител на общината е кметът, а при
невъзможност той да участва, Общинският съвет следва да определи друг
представител. Позицията и мандатът на представителя на общината за
всяко заседание на Общото събрание се съгласуват по ред, определен от
Общинския съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6
от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите чл. 5,
ал. 5 и ал. 6 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване е канализация 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 взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Възлага на инж. Росица Плачкова - Зам.-кмет “Инвестиционна
политика“ развитие“ на Община Кюстендил да представлява Община
Кюстендил на извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, свикано за 21.11.2017
година от 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Кюстендил, като гласува по въпросите, включени в дневния ред на
събранието, както следва:
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка
първа от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
препоръчителния размер за вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в размер на 17 000 лв.
(седемнадесет хиляди лева).
„ЗА“ приемане на предложеното проекто-решение по точка
втора от дневния ред:
При поставяне на допълнителни въпроси,
Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил да приема
предложенията към същата за информация.

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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 6100-245/25.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 604
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община
Кюстендил за 2017 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-229/18.10.2017 г., с която докладва, че причина за
предложените компенсирани промени е възникналата необходимост от
промени по бюджета на общината и добавяне на нови обекти в
Поименния списък за капиталови разходи по бюджета на Община
Кюстендил за 2017 г., както следва:
I.

По Поименния списък за капиталови разходи:

1. С източник на финансиране целева субсидия за капиталови
разходи от 2017 г.
След отправени заявления за присъединяване на нови
потребители към водоразпределителната система за минерална вода се
извършиха редица експертни обследвания за състоянието на
водопроводната мрежа и водните резервоари за минерална вода на
територията на гр. Кюстендил. При извършеното обследване се
констатира, че резервоара находящ се в ПИ №41112.503.105 „Алай Баня“ е
с ограничен капацитет на водоподаването и е в негодно конструктивно
състояние да понесе допълнителни натоварвания от водни маси.
Съществуващото състояние на обекта налага незабавно да се предприемат
мерки за реконструкцията му. За целта е необходимо да се направи
цялостна реконструкция на съоръжението, като се предвидят нови
ограждащи конструкции, хидро и топло изолация на съоръжението и
направа на допълнителни водовземни възли от резервоара на ново
предвиждащи се водопреносни мрежи. В тази връзка, в Поименния списък
за капиталови разходи с източник на финансиране целева субсидия за
капиталови разходи от 2017 г., предлагаме да се добави нов обект
„Реконструкция на резервоар за минерална вода
- 50м3 в ПИ
№41112.503.105 – проект, авторски надзор, строителен надзор и СМР“ в
размер на 30 000 лева. Цялата стойност на обекта е 57 000 лева, като част от
тях в размер 27 000 лева ще останат за разплащане през
2018 г.
Включването на този обект в капиталовата програма за 2017 г. да бъде за
сметка на обект „Внедряване на "ГИС" (Първи етап)“, който предлагаме да
отпадне от списъка за 2017 г. поради факта, че необходимите за него
средства са много над предвидените за реализацията му през 2017 г.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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2. С източник на финансиране собствени приходи за капиталови
разходи.
2.1. Във връзка с възникнала необходимост от разширяване на
съществуващия гробищен парк бе предвидено обособяване на нов терен.
При започнатото усвояване на терена започна да излиза скална почва,
което налага голяма част от изкопите да се извършват с къртач. След
направените консултации със специалисти в тази област беше установено,
че къртач с необходимите параметри е на стойност 2 200 лева.
2.2. Поради чести аварийни спирания на електроенергията и в
резултат на дългогодишна употреба устройството за поддръжка и
функциониране на сървърите в Община Кюстендил се повреди и се оказа
негоден за използване и не подлежи на ремонт. С цел опазване на
информационната база трупана с години и основните архивни фондове
на общината се налага спешна доставка на нов UPS за обслужване и
функциониране на сървърите на стойност 3 212 лева.
2.3. По проект „Модернизация на материалната база на Комплекс
за социални услуги - Кюстендил“ оборудването и обзавеждането на
кухненски блок на Комплекса са изцяло подменени, като стойността им е
28 873,20 лв., от които 25 985,88 лв. са за сметка на проекта, а 2 887 лв. са за
сметка на Община Кюстендил. В тази връзка предлагаме частта на
собствения принос да бъде включена в Поименния списък с капиталови
разходи.
Предлагаме средствата за цитираните нови обекти да бъдат
осигурени за сметка на намалението на предвидените средства от
собствени приходи за обект „Окабеляване и вътрешни преустройства на
сграда на общинска администрация“.
3. С източник на финансиране от делегирани от държавата
дейности.
С оглед опазването на обществения ред и сигурност на
територията на общината и във връзка със зачестили прояви на
нарушаването му в кв.“Изток“ е необходимо да бъде изградено
допълнително видеонаблюдение за превенция на престъпността. За тази
цел е необходимо планираните в началния бюджет средствата за обект
„Изграждане на система за видеонаблюдение с цел превенция на
престъпността в гр.Кюстендил“ да бъдат увеличени с 15 000 лв., като
средствата да бъдат осигурени за сметка на намалението на средствата по
параграф 10-20 „Външни услуги“ в дейност 282 „Отбранителномобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, където
се очертава голяма икономия.
II. По текущия бюджет на общината:
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1. С Докладна записка вх. №29-00-107/09.10.2017 г. директора на ДГ
„Първи юни“ ни сезира, че след санирането на сградата на ДГ „Първи
юни“ – филиал „Зорница“ и след експертно мнение на служители на ЧЕЗ
е необходимо повишаване мощността на двете ел. табла, намиращи се в
сградата на 60 kw. Това се налага за да бъде осигурено нормално
електрозахранване на предвидените нови уреди и мощности след
извършване на основен ремонт и реконструкция на електроинсталацията
на сградата. За целта е необходимо заплащането на такса на ЧЕЗ на
стойност 6 804 лв., с които бюджета на детската градина не разполага.
Предлагаме предоставяне на необходимата сума като допълване на
бюджета на детската градина с източник местни приходи, което налага
съответните вътрешни компенсирани промени, описани в проекта за
решение.
2. Възникнала е необходимостта от предоставяне на временен
безлихвен заем на търговско дружество със 100% общинско участие за
изпълнение на проект по ОП „РЧР“, който не е предвиден в бюджета. За
целта в проекта за решение е предложена вътрешна компенсирана
промяна по бюджета на общината за 2017 г.
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 съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2017 г. както следва:
1. Намалява размера на средствата по § 10-30 „Текущ ремонт“,
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ с 12 304 лв.
1.1. Увеличава размера на средствата в § 10-20 „Външни услуги“
на дейност 311 „Детски градини“, функция „Образование“ в частта
местни дейности по бюджета на ДГ „Първи юни“ с 6 804 лв.
1.2. Определя бюджет за приходен параграф § 72-00
„Предоставена възмездна финансова помощ (нето)“ в размер на 5 500
лв.
2. Намалява размера на предвидените средства в § 10-20 „Разходи
за външни услуги“ в дейност 282 „Отбранително-мобилизационна
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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26-то заседание на 26 октомври 2017 г.
подготовка, поддържане на запаси и мощности“ в частта делегирани от
държавата дейности с 15 000 лв.
3. Увеличава средствата за капиталови разходи в частта за
делегирани от държавата дейност в дейност 282 „Отбранителномобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ с
15 000 лв.
4. В Поименния списък за капиталови разходи (Приложение №
4) се правят следните промени:
4.1. В ча тс та обе кти с източник на финансиране от целева
субсидия за капиталови разходи 2017 г.:
Обект
Било
Става
Внедряване на "ГИС" (Първи етап)
30 000
0
„Реконструкция на резервоар за минерална вода 50м3 в ПИ №41112.503.105 – проект, авторски надзор,
строителен надзор и СМР“
0
30 000
4.2. В частта обекти с източник на финансиране от собствени
приходи:
Обект
Било
Става
Окабеляване и вътрешни преустройства на сграда
на общинска администрация
56 500
48 201
Доставка на къртач за ОП „Обреден дом“
0
2 200
Доставка на UPS за обслужване и функциониране
на сървърите в Община Кюстендил
0
3 212
Съфинансиране по проект „Модернизация на
материалната база на Комплекс за социални услуги Кюстендил“
0
2 887
4.3. В частта обекти с източник на финансиране от делегирани
от държавата дейности:
Обект
Било
Става
Изграждане на система за видеонаблюдение с цел
превенция на престъпността в гр.Кюстендил
0
15 000

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

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 6100-229/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 605
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община
Кюстендил за 2017 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-244/24.10.2017 г., с която докладва, че на заседание на
Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2017г. с Решение №557
бе одобрена сума за закупуване на „Автовишка“ за нуждите на ОП
„Чистота“ в размер на 25 000 лв. При направените в последствие
допълнителни проучвания и предоставени оферти от евентуални
доставчици бе установено, че за достигане на нужните ни технически
параметри, заложената в бюджета за 2017 г. сума няма да бъде достатъчна.
Най-подходящата оферта е за автовишка в добро техническо състояние и
параметри, отговарящи на изискванията за работа, като възможно найниската цена е 28 000 лв. Това налага първоначално приетата сума да бъде
завишена с 3 000 лв. Средствата ще бъдат за сметка на очертаващата се
икономия от обект „Окабеляване и вътрешни преустройства на сграда на
общинска администрация“.
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 съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени в Поименния
списък за капиталови разходи (Приложение № 4) по бюджета на
община Кюстендил за 2017 г., в частта на обекти с източник на
финансиране от собствени приходи, както следва:
Обект
Окабеляване и вътрешни преустройства на сграда на
общинска администрация
Доставка на автовишка за ОП „Чистота“
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Било
48 201
25 000

Става
45 201
28 000
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 6100-244/24.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 606
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Издаване на запис на заповед, приложима към искане за авансово
плащане по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020, финансиран с Договор
BG16RFOP001-1.030-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Рeгиони в растеж” 2014-2020.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-233/18.10.2017 г., с която докладва, че във връзка с одобрен за
финансиране и изпълнение проект №BG16RFOP001-1.030-0005-C01
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ по
процедура BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Кюстендил“, част от
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и подготовката на искане
за авансово плащане в размер на 875 000 лв. представляващо 35% от
общата стойност на проекта, е необходимо Решение на Общински съвет
Кюстендил за упълномощаване на Кмета на Община Кюстендил, да
издаде запис на заповед с поемател Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, с който да се обезпечи авансово плащане на
одобрения проект. Общият размер на проекта е 2 500 000 лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 1 и чл. 16, т. 3 от Договора за
безвъзмездна финансова помощ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и
т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил от името на Община
Кюстендил да издаде запис на заповед за сума в размер на 875 000 лв.
представляващо 35% от общата стойност на проекта с поемател
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Договарящ орган по Договор №BG16RFOP001-1.030-0005-C01 за
безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 6100-233/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 607
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем на „Хигия“ ЕООД гр.
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-230/18.10.2017 г., с която докладва, че е постъпила докладна
записка с входящ номер 26-00-1100/16.10.2017 г. от Саша Миланова управител на „Хигия“ ЕООД гр. Кюстендил за отпускане еднократно на
безлихвен заем от 5500,00 лева за срок от 7 месеца, необходим за първото
изплащане на работни заплати по проект “Обучения и заетост на
младите хора“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
По проекта се подготвят кадри по професии, които са дефицитни
на трудовия пазар в града. Преминалото теоретично обучение се
подкрепя със стажуване в реална работна среда. След приключване на
проектните дейности, част от подготвените в изпълнение на проекта
специалисти, показали най-добри резултати в работата си, ще намерят
своята трайна реализация в част от общинските структури.
Трудовите възнаграждения на заетите в проекта лица се изплащат
авансово и след това се възстановяват от Оперативната програма.
Месечният им размер е около 5500,00 лева, а дружеството не разполага с
необходимите средства за изплащането им.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. 5500.00 (пет хиляди и петстотин) лева еднократно, като безлихвен
заем за срок от 7 месеца на „Хигия“ ЕООД гр. Кюстендил, необходими
за първото изплащане на работни заплати по проект “Обучения и
заетост на младите хора“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Средствата да бъдат изплатени от § 72 00 Предоставена възмездна
финансова помощ (нето).
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 6100-230/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 608
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Предоставяне на финансова помощ на кметство с. Слокощица
и НЧ „ПРОСВЕТА 1922“ с. Слокощица за организирането на Първи фестивал на
мераклиите.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-226/12.10.2017 г., с която докладва, че на 28.10.2017 г. ще се
проведе Първи фестивал на мераклиите, посветен на 95 години от
основаване на НЧ „Просвета 1922“ и 40 години от създаване на Първия
танцов състав в с. Слокощица. Фестивала е организиран съвместно от
кметство с. Слокощица и НЧ „Просвета 1922“ с. Слокощица. В тази
връзка е постъпила докладна записка с входящ номер 10-00-206/09.10.2017
г. от Румен Асенов Калфин – кмет на с. Слокощица, за оказване на
финансова помощ в размер на 300,00 лева, необходима за подпомагане
организирането и провеждането на фестивала.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. 300,00 (триста) лева на кметство с. Слокощица и НЧ „Просвета 1922“ с.
Слокощица за подпомагане организирането и провеждането на Първи
фестивал на мераклиите.
Средствата да бъдат изплатени от §42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общинския съвет“.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 6100-226/12.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 609
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
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 №
93-00-102/19.10.2017 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-3839/19.10.2017 г. от Моника Василева
Стоилкова с адрес: ул. „Цар Освободител” № 7, бл. 38, ет. 3, ап. 6, гр.
Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансова невъзможност за
заплащане на такси в клиники, които посещава, поддържащи лекарства и
рехабилитации.
2. Заявление с вх. № 94-00-3668/04.10.2017 г. от Иванка
Спиридонова Павлова с адрес: кв. „Герена” бл. 152, ет. 1, ап. , гр.
Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансова невъзможност за
закупуване на медикаменти и консумативи, които не се покриват от
съответната клинична пътека
3. Заявление с вх. № 94-00-3830/18.10.2017 г. от Иван Павлов Иванов
с адрес: ул. „19-ти февруари” № 37, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил,
относно финансова невъзможност за закупуване на медикаменти и
консумативи, които не се покриват от съответната клинична пътека.
4. Заявление с вх. № 94-00-3804/17.10.2017 г. от Калина Славчова
Таскова и Илона Кирилова Таскова с адрес: кв. „Запад” № 79, ет. 2, ап. 37,
гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансова невъзможност за
закупуване на имуновенин.
5. Заявление с вх. № 94-00-3653/04.10.2017 г. от Силвия Здравчова
Симеонова с адрес: ул. „Местност Грамаге” № 19, с. Жиленци, общ.
Кюстендил, относно финансова невъзможност за лечение и
рехабилитации на дъщеря й Анна-Даная Драгомирова на 9 /девет/
години.
6. Заявление с вх. № 94-00-3012/10.10.2017 г. от Стоянка Славчова
Русева с адрес: ул. „Ропотамо” № 18, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил,
относно финансова невъзможност за продължаване на лечението на синът
й Ники Стоянков Русев.
7. Заявление с вх. № 94-00-3712/06.10.2017 г. от Спасенка Славева
Стаменова с адрес: ул. „Струма” № 15, с. Горна Гращица, общ. Кюстендил,
относно финансова невъзможност за продължаване на лечението на
онкологично заболяване.
8. Заявление с вх. № 94-00-3772/13.10.2017 г. от Георги Стефанов
Георгиев с адрес: кв. „Герена”, бл. 165, вх. Б, ет. 5, ап. 51 гр. Кюстендил,
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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общ. Кюстендил, относно финансова невъзможност за продължаване на
възстановителния процес след претърпяна операция на стомаха.
9. Заявление с вх. № 94-00-3841/19.10.2017 г. от Струмка Стоянова
Чифличка с адрес: ул. „Георги Кръстев” № 83, с. Слокощица, общ.
Кюстендил, относно финансова невъзможност за закупуване на дърва.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Моника Василева Стоилкова на 27 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Иванка Спиридонова Павлова на 60 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
3. Иван Павлов Иванов на 50 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.
4. Калина Славчова Таскова на 64 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
5. Анна-Даная Драгомирова на 9 години в размер на 600
/шестстотин/ лв.
6. Ники Стоянков Русев на 7 години в размер на 500 /петстотин/
лв.
7. Спасенка Славева Стаменова на 71 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
8. Георги Стефанов Георгиев на 37 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
9. Струмка Стоянова Чифличка на 86 години в размер на 300
/триста/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил
за 2017 г. по параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.
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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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 9300-102/19.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 610
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Съществуване на паралелки в общински училища за учебната
2017/2018 година под допустимия минимален брой ученици.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-231/18.10.2017 г., с която докладва, че намаляването на
учениците в Община Кюстендил доведе до спад на учениците в
общинските училища за 2017/2018 учебна година. Броят на учениците е
под допустимия минимум, както следва:
Училище
Спортно училище „Васил
Левски“
Основно училище „Даскал
Димитри“

V клас брой
ученици

VІ клас брой ученици

13

16

-

15

VІІ клас –
брой
ученици
-

Нормативът за броя на учениците в паралелките, съгласно
Приложение №7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, е:
Клас
V - VІІ

Минимален
норматив за броя на
учениците
18

Максимален
норматив за броя на
учениците
26

Постъпило е искане от директорите на ОУ „Даскал Димитри“ и на
СУ „Васил Левски“ за допускане на съществуването на паралелки през
2017/2018 учебна година с брой ученици под минималния, определен в
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование. Мотивите са:
на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование се допуска изключение в минималния брой на учениците в
паралелката в неспециализирани и специализирани училища, когато
броят на учениците в па ра лелка от I до ХII кла с е не по-малко от 10. ОУ
„Даскал Димитри“ и СУ „Васил Левски“ отговарят на това условие;
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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- учениците от СУ „Васил Левски“ са приети след успешно
издържани изпити за проверка на способностите по Наредба №1 от
30.08.2016 г. за условията за прием и спортна подготовка на ученици в
спортните училища;
- учениците от СУ „Васил Левски“ са активни спортисти,
членове на спортни клубове с високи спортни постижения от участия в
състезанията от Държавния спортен календар;
- желанието на учениците и родителите им да учат в
съответното училище;
- паралелките са единствени за съответния клас в СУ „Васил
Левски“;
- в ОУ „Даскал Димитри“ евентуалното сливането на двете
паралелки в VІ и на двете паралелки в VІІ клас надхвърля максималния
норматив за брой ученици /32 ученици в VІ клас и 34 ученици в VІІ клас/,
което ще затрудни работата в учебния час и ще доведе до намаляване
качеството на образователния процес;
- СУ „Васил Левски“ е единственото спортно училище в област
Кюстендил.
На основание чл. 68, ал. 5 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование при съществуването на паралелка с брой ученици под
необходимия минимум допълнителни средства извън определените по
единния разходен стандарт се осигуряват по преценка на финансиращия
орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се
определя от финансиращия орган. За двете училища не са необходими
допълнителни средства. Те имат възможност да обезпечат учебния процес
със средствата от делегирания бюджет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 100 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл. 53, чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 от Наредба
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие за съществуването на паралелки с брой ученици
под необходимия минимум през учебната 2017/2018 година без
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти, както следва:
Училище

V клас брой
ученици
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Спортно училище „Васил
Левски“
Основно училище „Даскал
Димитри“

13

16

-

15

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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-231/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 611
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху
недвижими имоти държавна собственост в полза на Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 61-00-247/25.10.2017 г., с която докладва, че модерният
облик на един град, какъвто е Кюстендил изисква интегриран подход на
инвестициите в инфраструктура, преструктуриране и обновяване на
съществуващи публични зони, за осъществяването на които се изискват
необходимите за целта терени.
В резултат на различни икономически и градоустройствени
процеси, свързани с драстичното намаляване на общинските и държавни
терени на територията на гр. Кюстендил, е крайно наложително да се
използват максимално всички налични обществени имоти за изграждане
на съвременна материална база и за подпомагане развитието на гр.
Кюстендил като национален курорт.
Чрез Областния управител е депозирано Уведомление за
инвестиционно намерение от Международна Компания за Инвестиции и
Развитие АД за изграждане на мултифункционален спортнотуристически и балнеоложки комплекс с работно име „Пауталия спорт и
СПА ризорт” в град Кюстендил с локация- имота на бившия ”Казармен
район на Поделение 52670”, кв.“Колуша”.
Инвестиционното предложение се състои в изграждане на цялостен
комплекс, който да предлага голям брой услуги за населението и гостите
на гр.Кюстендил, който ще включва:
1.Зона А-спорт и обществени прояви






Многофункционална спортна зала с прилежащи помещения за
конференции и изложения на застроена площ от 17 000м2
Прилежащ към нея открит паркинг с 500 парко места, подходящ и
пригоден за събития на открито-изложения, панаири, събори.
Два тенис корта и две игрища за минифутбол с прилежащи към тях
сервизни помещения и съблекални.

2. Зона Б – Развлечения, Рекреация и Балнеология




Хотелска част – със застроена площ от 25 000 м2
Спа и Уелнес зони – със застроена площ от 3 000 м2
Зона за балнеологично лечение и възстановителни процедури – със
застроена площ 2 000 м2
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Зона за развлечения с открит басейн и прилежащи части с площ от 2
000 м2
Зона със закрит плувен комплекс – 2 650 м2

3. Зона С – еднофамилни къщи


Еднофамилни къщи с прилежащи дворове – на площ от 7 000 м2

4. Зона Д – търговски площи и шопинг мол комплекс

Търговски комплекс и площи на площ от 2 500 м2
5. Зелени площи – предвижда се комплекса да е с нисък интензитет на
застрояване. Ще се направят множество зелени площи, ще се засади
растителност, ще се изградят вътрешни алеи и улици, така че да оформи
Паркова среда, която жителите и гостите на гр. Кюстендил да използват.
Община Кюстендил е заявила готовност активно да се включи в
реализацията на проекта като гарант за защита на общественият интерес.
Осъвременяването и модернизацията на балнеоложката, туристическата и
спортна база е водещ приоритет на Община Кюстендил, който се
осъществява, чрез реализиране на редица общински проекти за
подобряване на инфраструктурата, за разширение на водопреносната
мрежа за минерална вода, чрез които се водообезпечават редица
обществени сгради.
С оглед по-голяма оперативност през всички етапи до
окончателното изграждане на съоръжението е необходимо да бъде
прехвърлена собствеността на Община Кюстендил върху имот ”Казармен
район на Поделение 52670”, кв.“Колуша”, гр. Кюстендил, състоящ се от
ПИ41112.504.1224; ПИ41112.504.2060; ПИ41112.504.2061; ПИ41112.504.2062,
държавна собственост и ПИ41112.504.1223, собственост на Министерство
на отбраната, общо 110.912 дка, който със съгласието на Общински съветКюстендил и при спазване на всички изисквания на българското
законодателство в партньорство с инвеститора да послужи за
изграждането на този модерен комплекс.
За да стартира процедурата чрез Областния управител до
Министъра на регионалното развитие на основание чл. 54 от Закона за
държавната собственост и имотите да бъдат безвъзмездно придобити от
Община Кюстендил, е необходимо решение на Общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, във връзка с ал. 2, чл. 34, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 54 от ЗДС, чл. 5, т. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка
с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на
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Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община
Кюстендил
на
поземлени
имоти
държавна
собственост
с
идентификатор ПИ41112.504.1224; ПИ41112.504.2060; ПИ41112.504.2061;
ПИ41112.504.2062 и ПИ41112.504.1223 предоставен за управление от
Министерство на отбраната, ведно с изградените в тях сгради, по КК и
КР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, представляващи
бившия ”Казармен район на Поделение 52670”, кв. Колуша.
2.Упълномощава Кмета на Община Кюстендил да предприеме
необходимите действия по реда на чл.54 от Закона за държавната
собственост.

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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-247/25.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 612
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим
имот – частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на Закона
за общинската собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-243/19.10.2017 г., с която докладва, че с Акт за частна общинска
собственост № 4780/03.10.2017 год. е актуван недвижим имот,
представляващ:
1. Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV-388, кв. 51 по
ПУП на с. Раждавица, oбщ.Кюстендил с площ 660.00 /шестстотин и
шестдесет / кв.метра.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния
недвижим имот, беше 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 капитализирания доход
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-388, кв. 51 по
ПУП на с. Раждавица, oбщ.Кюстендил с площ 660.00 /шестстотин и
шестдесет / кв.метра- 6070 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 Главния архитект на община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на Община Кюстендил, 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:
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1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и утвърждава пазарната оценка и начална тръжна цена на
недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №
4780/03.10.2017 год. както следва:
Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV-388, кв. 51 по ПУП
на с. Раждавица, oбщ.Кюстендил с площ 660.00 /шестстотин и шестдесет
/ кв.метра- данъчна оценка 1515.90 лева, пазарна оценка 6070 лева, без
ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Кюстендил, да извърши
продажба на недвижимия имот по т. 1, чрез публичен търг с тайно
наддаване, при спазване изискванията на гл.VІІІ от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 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 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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-243/19.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 613
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
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. на ОбС - гр.
Кюстендил, относно жилищата, находящи се в гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа”,
бл. № 96, вх. В, ет. 9, ап. 80 и ж.к. „Румена Войвода”, бл. № 9, ет. 1, ап. 1.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-236/18.10.2017 г., с която докладва, че със Заповед №РД-00298/28.03.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, е назначена Комисия,
която да разгледа подадени заявления на граждани за настаняване в
резервни общински жилища, както следва:
I.
Заявление с вх. №94-00-3439/19.09.2017 г. по описа на Община
Кюстендил, зa преценка на здравословното и социално положение на
Светла Борисова Михайлова и нейното семейство.
Комисията е направила оглед на обитаваното от г-жа Михайлова и
семейството ѝ жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Елин Пелин”
№2, състоящо се от една стая. Светла Михайлова живее заедно с дъщеря си
и нейното дете. Дъщеря ѝ Цветелина Антонова Станимирова e с ТЕЛК
решение, с диагноза „Лека умствена изостаналост”. Има дете на един
месец. При извършената проверка се установи, че Светла Михайлова и
семейството ѝ живеят при много тежки битови условия за отглеждане на
малко дете. Жилището е без кухня и баня, а санитарният възел е извън
жилището.
За периода от м. 04.2016 до м. 03.2017 г. Светла Михайлова е получила
помощи в размер на 931.70 лв. /деветстотин тридесет и един лв. и
седемдесет ст./, видно от удостоверение с изх. №30-37206/21.04.2017 г. от
Дирекция
„Социално
подпомагане”
–
Кюстендил.
Цветелина
Станимирова е безработна и не е получавала доходи за 12 месеца назад,
според представена от същата декларация.
От гореизложеното е видно, че при Светла Борисова Михайлова и
семейството ѝ 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 Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища, да бъдат настанени в резервно общинско жилище за
срок от 2 /две/ години.
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С Протокол №5/04.10.2017 г. Комисия по чл. 7, ал. 1 от
НУРУЖНННПОЖ, назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на
Кмета на Община Кюстендил, е взела решение Светла Борисова
Михайлова и семейството ѝ да бъдат настанени в общинско жилище,
находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа” бл. 96, вх.В, ет.9, ап.80 за
срок от две години, след като същото бъде включено в списъка „Резервни
жилища”.
II. Заявление с вх. №94-00-2572/07.07.2017 г. по описа на Община
Кюстендил от Георги Василев Миланов, относно пренастаняване в поголямо общинско жилище.
Семейството на Георги Миланов е тричленно. Със Заповед №РД-00122/14.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, поради социални
проблеми Георги Миланов е настанен в резервно общинско жилище,
състоящо се от една стая и кухня, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к.
„Герена“ 165, вх.Б, ет.7, ап.57. Сключен е Договор №Д-00-153/16.02.2017 г.
за отдаване под наем на общински жилищен имот, находящ се на
горепосочения адрес за срок от две години.
Г-н Миланов депозира Заявление с вх. №94-00-2572/21.07.2017 г. по
описа на Община Кюстендил, като допълнение към Заявление с вх. №9400-2572/07.07.2017 г., като упоменава, че в жилището реално живеят 5
души и желаят да им бъде предоставено жилище, отговарящо на
жилищните им нужди. С Протокол №4/24.07.2017 г., Комисия, назначена
със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, е
уважила подадените заявления и е взела решение г-н Миланов и
семейството му да бъдат пренастанени в друго резервно общинско
жилище при наличие на свободно такова, отговарящо на нормите за
настаняване.
С протокол №5/04.10.2017 г., Комисия, назначена със Заповед №РД00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил е взела решение
Георги Миланов и семейството му да бъдат пренастанени в общинско
жилище, находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода“ бл.9, ет.1,
ап.1, след като същото бъде извадено от списъка „Жилища за отдаване под
наем“ и бъде включено в списъка „Резервни жилища“.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 45,
ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, Протокол
№ 4/24.07.2017 г. и Протокол № 5/04.10.2017 г. на Комисията по чл. 7, ал. 1
от НУРУЖНННПОЖ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилищата,
находящи се в
1. гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа”, бл. 96, вх. В, ет. 9, ап. 80;
2. гр. Кюстендил, ж.к. „Румена Войвода“, бл. 9, ет. 1, ап. 1;
и ги включва в списъка „Резервни жилища”.
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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-236/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 614
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Предложение за поставяне на мемориална плоча на Димитър
Пешев в УПИ I „За жилищно строителство”, кв. 202 по плана на гр. Кюстендил
(пл. „Димитър Пешев” – градинката между ул. „Цар Калоян” и ул. „Хаджи
Йоаким”).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-232/18.10.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
образувана административна преписка по повод молба с вх. №05-0014/14.09.2015г. от Инициативен комитет на жители на гр. Кюстендил,
представляван от Георги Серафимов Еманоилов. Тяхното искане е, да се
постави мемориална плоча на Димитър Пешев в Урегулиран поземлен
имот (УПИ) I „За жилищно строителство”, кв. 202 по плана на гр.
Кюстендил на пл. „Димитър Пешев“, представляващ публична общинска
собственост и наименуван на основание Решение №731 прието на
заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.06.2014г.,
Протокол №29.
Знаменитият български гражданин Димитър Йосифов Пешев е
роден на 25 юни 1894г. в гр. Кюстендил. Завършва право и работи като
съдия и прокурор, след това като адвокат. Допринесъл за спасяването на
близо 50 хиляди евреи, за което е пратен във затвора и освободен след
това, вероятно по настояване на българските евреи. До смъртта си през
1973г. живее в забрава.
В допълнение на искането си, в писмо с вх. №05-00-4/20.09.2017г.,
Георги Серафимов Еманоилов конкретизира предложението си, като
уточнява, че финансирането, изграждането и поставянето на паметната
плоча ще бъде за сметка на Инициативния комитет.
Съгласно чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
„Мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументалнодекоративни структури и елементи и други), свързани с исторически
събития и/или личности се разрешават по реда на ЗУТ след решение на
Общинския съвет и съгласуване с Министерството на културата“. Предвид
което, е необходимо да бъде изработен инвестиционен проект, който да
бъде съгласуван с Министерство на културата. Съгласно чл. 230 ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), такъв проект може да се
изготви служебно от проектант с пълна проектантска правоспособност.
Тъй като г-н Еманоилов не уточнява в предложението си как ще се изготви
инвестиционния проект, който да бъде съгласуван с Министерство на
културата, на основание чл. 230 ал. 4 от ЗУТ, същият ще бъде изготвен
служебно предвид това, че Община Кюстендил разполага с назначени
проектанти с пълна проектантска правоспособност.
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави мемориална плоча на Димитър Пешев в УПИ I „За
жилищно строителство”, кв. 202 по плана на гр. Кюстендил (пл.
Димитър Пешев - градинката между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Хаджи
Йоаким“), като финансирането за изграждането и поставянето на
паметната плоча да бъде за сметка на Инициативния комитет, а
инвестиционният проект, необходим за съгласуване с Министерство на
културата да се изготви служебно.

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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-232/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 615
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Поставянето на „Паметна плоча в памет на загиналите по
време на Балканските, Първата и Втората световни войни”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 6 1-00-241/18.10.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
получено писмо с вх. №05-00-5/10.08.2017год. от Инициативен комитет с.
Полетинци, Община Кюстендил, представляван от Стойне Стаменов, с
предложение за поставянето на паметна плоча в памет на загиналите по
време на Балканските, Първата и Втората световни войни.
Инициативният комитет желае да бъде поставена паметна плоча с
размери 110/120 см в с. Полетинци, Община Кюстендил, както и да бъдат
отпуснати средства за изработване, материали и транспорт. Мястото се
намира в близост до сградата на бившето Кметството в поземлен имот
(ПИ) 000133 в землището на с. Полетинци, Община Кюстендил, който
представлява частна общинска собственост, видно от Акт за общинска
собственост №4777 от 29.09.2017г. вписан в Агенция по вписванията с вх.
№2999 от 29.09.2017г., Акт №22, том 10, дело №1777/2017г. За което е
изготвена Схема – предложение за поставяне.
Съгласно чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
мемориални места и обекти, в това число и паметни плочи, се разрешават
по реда на ЗУТ, след решение на общинския съвет и съгласуване с
Министерството на културата. Изграждането на нови мемориалните места
и обекти - военни паметници се извършва при условията и по реда
на Закона за военните паметници. Необходимо е, при съгласуване на
предложението от Министерство на културата, да се представи
инвестиционен проект за обект: „Паметна плоча в памет на загиналите по
време на Балканските, Първата и Втората световни войни” в поземлен имот
(ПИ) 000133 в землището на с. Полетинци, Община Кюстендил.
Съгласно разпоредбата на чл. 230 ал. 4 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), служителите в общинските администрации, които
имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, могат да
изработват служебно проекти за устройствени планове за държавни или
общински поземлени имоти на територията на общината, а за
изграждането на обекти общинска собственост и инвестиционни проекти,
в съответствие с придобитата проектантска правоспособност. С оглед на
назначените служители в Дирекция „Устройство на територията,
проектиране, строителен контрол и кадастър”, Община Кюстендил
разполага с необходимия капацитет за да възложи служебно изготвяне на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да се постави „Паметна плоча в памет на загиналите по време на
Балканските, Първата и Втората световни войни” в поземлен имот
000133, землището на с. Полетинци, Община Кюстендил.
Инвестиционният проект, необходим за съгласуване с
Министерство на културата, да се изготви служебно от архитектслужител на общинска администрация-Кюстендил по трудово или
служебно правоотношение с пълна проектантска правоспособност.

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 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-241/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 616
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за територията на квартал
„Изток”, град Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане
ДЗ № 61-00-240/18.10.2017 г., с която докладва, че с Решение № 1163,
Протокол № 43/27.08.2015 г. Общински съвет (ОбС) – Кюстендил е
одобрил заданието за проектиране и е разрешил изработването на
проекта за подробен устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП-ПРЗ) за територията на кв. „Изток”, гр. Кюстендил, с
площ от 386 декара в обхват и граници, както следва:
• от юг - р. „Банщица”;
• от север – железопътна линия /Гюешево - Кюстендил –
София/;
• от изток – първокласен републикански път (І-6) гр. СофияГКПП „Гюешево”
• от запад – кв. 1в по плана за регулация на гр. Кюстендил.
Плана е изготвен по силата Споразумение рег.№ Д-00-39/30.01.2015
г. между Фондация „Тръст за социална алтернатива” и Община
Кюстендил, подписано на основание Решение № 947, Протокол №
35/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил.
Проекта е изготвен друфазно и е предаден предварителен и
окончателен проект. Предварителния проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Изток”,
гр. Кюстендил е приет с Решение № II-1, Протокол № 1/04.01.2017 г. на
Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ). Той е
обект на обществено обсъждане на 21.12.2016 г, проведено в кв. „Изток”,
гр. Кюстендил за което е съставен протокол и присъствен списък.
Предварителния проект е съгласуван със заинтересуваните
териториални администрации и със специализирани контролни органи и
експлоатационните дружества. Издадените актове и становища на
заинтересованите администрации, специализирани контролни органи и
експлоатационни дружества са положителни, като направените забележки
в тях, са отразени в окончателния проект.
Окончателен проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Изток” съдържа
текстовите и графичните материали на предварителния проект,
коригирани и допълнени съобразно решенията на експертния съвет,
проведеното обществено обсъждане и становищата на заинтересуваните
централни и териториални администрации. Окончателния проект на кв.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.
„Изток” е предаден на Община Кюстендил с писмо с вх.№ 92-0013/17.10.2017г. от Фондация „Тръст за социална алтернатива” в
изпълнение на споразумение с рег.№ Д-00-39/30.01.2015 г. между
фондацията и Община Кюстендил.
С Решение № I-1, Протокол № 23/18.10.2017 г. на ОбЕСУТ е приет
окончателния проект за ПУП-ПРЗ на кв. „Изток”, гр. Кюстендил.
При провеждане на процедурата са спазени всички законови
изисквания, свързани със съгласуването, съобщаването и разглеждането от
ОбЕСУТ на проекта за ПУП-ПРЗ на кв. „Изток”, гр. Кюстендил.
Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ „ Подробният
устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета
на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен
устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за
обнародване в "Държавен вестник"…….”.
Във връзка с това е необходимо Общински съвет - Кюстендил да
вземе решение, с което да одобри проекта за ПУП-ПРЗ на кв. „Изток”.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка писмо с вх.№ 9200-13/17.10.2017г. в Община Кюстендил от Фондация „Тръст за социална
алтернатива, Споразумение рег.№ Д-00-39/30.01.2015 г. между Фондация
„Тръст за социална алтернатива” и Община Кюстендил и Решение № I-1
от Протокол № 23/18.10.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за територията на кв. „Изток”, гр.
Кюстендил във фаза – окончателен проект в обхват на територията с
граници, както следва:
• от Юг - р. „Банщица”
• от Север – железопътна линия /Кюстендил – София/
• от Изток – първокласен републикански път (І-6) гр. СофияГКПП „Гюешево”
• от Запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 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 .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да
се публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
Одобреният подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата
на Община Кюстендил, в тридневен срок от одобряването му.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет - Кюстендил,
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-240/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 617
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план–
парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места (ПУП-ПП) за определяне на трасе за изграждане
на подземна кабелна линия 20kV за обект: „Цех за метални изделия в УПИ I –
17078 по регулационния план на с. Гърляно, общ. Кюстендил, в часта извън
границите на урбанизираната территория.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-239/18.10.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е
постъпило заявление с вх.№ 26-00-398/09.04.2017 г. от Христо Михайлов
Абаджиев, за приемане и одобряване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе за изграждане на подземна
кабелна линия 20kV за обект: „Цех за метални изделия” в УПИ I – 17078 по
регулационния план на с. Гърляно, общ. Кюстендил, преминаващо през
ПИ 0.108 от Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на
с. Гърляно.
Общинската администрация предварително е разгледала
представената със заявлението документация.
Проекта за ПУП-ПП за трасе за изграждане на подземна кабелна
линия 20kV за обект: „Цех за метални изделия в УПИ I – 17078 по плана на
с. Гърляно, общ. Кюстендил, преминаващо през ПИ 0.108 от КВС на
землището на с. Гърляно е изработен съгласно влязло в сила Решение
№379, Протокол № 16/29.12.2016 на Общински съвет (ОбС) - Кюстендил.
Съгласно проекта трасето на подземния електропровод започва от
съществуващ въздушен електропровод 20kV „Гърляно” и преминава през
ПИ 0.108 - полски път по КВС, като дължината на трасето е 93 м. и площ на
прилежащия сервитут е 0.384 дка.
Представен е предварителен договор с „ЧЕЗ Разпределение
България” АД за присъединяване към разпределителната електрическа
мрежа.
Проекта е съобщен по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в
неофициалния раздел на Държавен вестник, бр. 42/26.05.2017 г. и няма
постъпили възражения.
Проектната документация е разгледана и приета от ОбЕСУТ с
Решение № II-1, Протокол №22/11.10.2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ „ Подробният
устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.
кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за
подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в
7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". По този ред се
одобряват и проектите за подробни устройствени планове на
селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания”.
Във връзка с това е необходимо Общински съвет Кюстендил да
вземе решение, с което да одобри проекта за ПУП-ПП за определяне на
трасе за изграждане на подземна кабелна линия 20kV за обект: „Цех за
метални изделия в УПИ I – 17078 по регулационния план на с. Гърляно,
общ. Кюстендил, в часта извън границите на урбанизираната территория.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и
Решение № II-1 от Протокол № 22/11.10.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Одобрява проекта за подробен устройствен план-парцеларен
план (ПУП-ПП) за трасе за изграждане на подземна кабелна линия
20kV за обект: „Цех за метални изделия в УПИ I – 17078 по
регулационния план на с. Гърляно, общ. Кюстендил, преминаващо
през ПИ 0.108 от КВС на землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил.

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 .
Решението да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен вестник" и да
се публикува на интернет страницата на Община Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.
Одобреният подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата
на Община Кюстендил, в тридневен срок от одобряването му.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-239/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 02. 11. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
26-то заседание на 26 октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 618
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Даване на съгласие за разрешаване изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план- план за регулация и план за
застрояване (ИПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ IX – „За обществено обслужващи
дейности” – общинска собственост в кв. 308, гр. Кюстендил, съгласно
изработената служебно скица- предложение, за обособяване на имот и
предоставянето му на Министерство на здравеопазването във връзка с процедура
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца",
финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ( ОПРР
20140-2020).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-246/25.10.2017 г., с която докладва, че във връзка с
кандидатстването на МЗ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на грижа за деца", финансирана по Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014-2020 ( ОПРР 20140-2020) с Писмо с изх.
№ 08-00-158/26.06.2017г. на МЗ е изискано от Община Кюстендил да
предостави подходящ имот за нуждите на процедурата.
По процедурата се предвижда разработването и изпълнението
на проект за територията на Република България, с основна цел
осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура,
допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи
услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят
модела на грижа за деца, настанени в институции.
В рамките на проекта се предвижда изпълнението на дейности
свързани със строителство, ремонт, реконструкция, преустройство,
обновяване на сграден фонд или ново строителство, за изграждане на два
вида центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца,
съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
• Центрове за специализирана здравно-социална грижа за
деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
• Центрове за специализирана здравно-социална грижа за
деца с високо - рисково поведение и потребност от специални
здравни грижи;
За територията на град Кюстендил е предвиден за изграждане един
център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи, като за
нуждите
на
процедура
BG16RFOP001-5.001
„Подкрепа
за
деинституционализация на грижа за деца", финансирано по Оперативна
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програма „Региони в растеж" 2014-2020 Община Кюстендил следва да
предостави
урегулиран
поземлен
имот
(УПИ)
с
изградена
инфраструктура и пътна улична мрежа до него, с минимална площ на
терена от 600 кв. м. до около 1000 кв. м.
След направен анализ за наличието на подходящ общински имот се
установи, че общината към настоящия момент не разполага с имот,
отговарящ на поставените изисквания от МЗ. В тази връзка е необходимо
да се измени плана за регулация на град Кюстендил в обхвата на УПИобщинска собственост за разделянето му и образуване на нов имот с
параметри, отговарящи на поставените изисквания, който да бъде
предоставен на МЗ за нуждите на процедурата.
Избрания имот е УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности” ,
кв. 308, гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112. 503.2958
по кадастралната карта на гр. Кюстендил с площ 1587 кв. м. , за който е
необходимо да се процедира проект за изменение на подробен
устройствен план- план за регулация (ИПУП - ПР). УПИ IX в кв. 308 е
общинска частна собственост с АЧОС № 4152/ 25.01.2016 год.,
Служебно е изработена Скица- предложение за ИПУП – ПР,
съгласно която се предвижда разделянето на УПИ IX – „За обществено
обслужващи дейности” в кв. 308 от плана и образуването на УПИ IX – „За
обществено обслужващи дейности” с площ 987 кв.м. и УПИ Х с площ 600
кв.м. и конкретно предназначение „За административни, здравни и
социални дейности” и Скица- предложение за ИПУП – ПЗ за
определянето на линии за застрояване и определяне на устройствените
параметри на новообразувания УПИ X в кв. 308.
Във връзка с гореизложеното и предвид това, че с исканото
изменение се засяга имот –
общинска собственост е необходимо
Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да даде съгласие,
Кмета на Община Кюстендил да разреши изработването на проект за
ИПУП – ПР в обхвата на УПИ IX – „За обществено обслужващи дейности”
в кв. 308, гр. Кюстендил, съгласно изработената служебно скицапредложение.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията, във връзка с чл. 131, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закон за устройство
на територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет

Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши
изработването на проект за ИПУП – ПРЗ в обх ва та на УПИ IX – „За
обществено обслужващи дейности” в кв. 308, гр. Кюстендил, съгласно
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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изработената служебно скица- предложение за обособяване на имот и
предоставянето му на Министерство на здравеопазването във връзка с

процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация
на грижа за деца", финансирана по Оперативна програма „Региони в
растеж" 2014-2020 (ОПРР 20140-2020).

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 и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-246/25.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 619
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Даване на съгласие за разрешение за изработването на проект
за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и план за
застрояване (ИПУП - ПРЗ) за УПИ I - „За геолого-геофизичен комплекс”, кв.329а,
гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-237/18.10.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e
постъпило Заявление с вх.№ УТ 1569/04.10.2017 година от Зорка
Димитрова Златева - Пълномощник на Михаил Росенов Димитров с
искане да бъде разрешено изработването на проект ИПУП - ПРЗ за УПИ I„За геолого-геофизичен комплекс”, кв.329а по плана за регулация на гр.
Кюстендил.
Общинската администрация предварително е разгледала
представените със заявление вх. № УТ 1569/04.10.2017 г. документи от
които е видно:
Искането е направено от собственика на ПИ № 41112.503.2391 от
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.
Кюстендил, като е представено мотивирано- предложение за изработване
на проект за изменение на ИПУП-ПРЗ в посочения по-горе обхват.
Михаил Росенов Димитров е собственик на ПИ № 41112.503.2391, съгласно
Нотариален акт №182, том V, с вх. рег.№ 1424/ 08.06.2010 г. на Служба по
вписванията – Кюстендил.
Съгласно скица №15-137968/28.03.2017г., издадена от СГКК- гр.
Кюстендил ПИ № 41112. 503.2391 от одобрената КККР на град Кюстендил
е с площ 1263 кв. м. е в урбанизирана територия, с начин на трайно
ползване на имота (НТП) – „Ниско застрояване (до 10м)” и по
местоположение отговаря на УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс”,
кв.329а по плана за регулация на гр. Кюстендил.
Съгласно действащият план за регулация на град Кюстендил,
одобрен със Заповед № 423/13.04.1987г., УПИ I- „За геолого-геофизичен
комплекс” в кв.329а от север и от изток граничи с улици с о.т.1533 –
о.т.797(ул. „Стара планина”) и о.т.1533 – о.т.895(ул. „Пиянец”). Имота на
възложителя - ПИ № 41112.503.2391 от КК на гр. Кюстендил е разположен
в УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс” в кв.329а от плана за
регулация непосредствено (югозападно) до кръстовището на двете улици.
С мотивираното- предложение за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ I„За геолого-геофизичен комплекс” в кв.329а се предвижда обособяване на
нов УПИ, отреден за имота на възложителя - ПИ№ 2391 в кадастрален
район 503 от КК на град Кюстендил, изменение на границите на УПИ I и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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изменение на улично регулационната линия на УПИ I- „За геологогеофизичен комплекс” в кв.329а откъм улица с о.т.1533 – о.т.797 (ул. „Стара
планина”) и прокарване на нова задънена улица с о.т.895а – о.т.895б о.т.895в, съвпадаща с ПИ № 41112.503.2392 от КК на гр. Кюстендил.
Видно от представената със заявлението скица-предложение за
ИПУП-ПЗ е, че се:
 определят
ограничителни
линии
за
застрояване
на
новообразувания УПИ II-2391 в кв. 329а, гр. Кюстендил.
 определят устройствените параметри на новообразувания УПИ
II-2391 в кв. 329а, гр. Кюстендил, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба
№ 7 за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона (Жм с малка
височина), както следва:
• плътност на застрояване – от 20 до 60%
• интензивност за застрояване (Кинт) – 0,5-1.2
• минимална озеленена площ – от 40 до 60%
• начин на застрояване – свободно
Към момента са налице променени обществено- икономически и
устройствени условия, при които е бил съставен действащият план за
регулация. Същият е одобрен по реда на отменения Закон за
териториално и селищно устройство. Поисканото изменение е допустимо
и може да бъде разрешено изработването на проект за ИПУП – ПРЗ по
реда на чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
Във връзка с гореизложеното и предвид това, че с исканото
изменение се засягат имоти – публична общинска собственост (улици) е
необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да даде
съгласие, Кмета на Община Кюстендил да разреши изработването на
проект за ИПУП - ПРЗ за УПИ I- „За геолого-геофизичен комплекс”,
кв.329а по плана за регулация на гр. Кюстендил, съгласно представените
задание и скици- предложение.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закон за
устройство на територията и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши за сметка
на възложителя по Заявление с вх. № УТ1569/04.10.2017 година
изработването на проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация и план за застрояване за УПИ I- „За геолого-
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геофизичен комплекс”, кв.329а, гр. Кюстендил, съгласно представените
задание и мотивирани предложения.

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 и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-237/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 620
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.10.2017 г.
Протокол № 26
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план–парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места (ПУП-ПП) за определяне на трасе за въздушна
кабелна линия ниско напрежение за присъединяване към електрическата мрежа
на обект: „Автокъща, автосервиз и офиси”, находящи се в ПИ 032155, местност
„Мичевица”, землище с. Слокощица, общ. Кюстендил пот Картата на
възстановената собственост (КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-238/18.10.2017 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e
постъпило Заявление с вх. № УТ 291/09.03.2017г. от „ЧЕЗ Разпределение
България”АД със седалище и адрес за управление - град София, ул.
„Цариградско шосе” №159, град София за издаване на разрешение за
изработването на проект за ПУП-ПП за обект: „ Въздушно ел. захранване /
ниско напрежение (НН) / на автокъща, автосервиз и офиси, находящи се в
ПИ 032155, местн. „Мичевица”, земл. с. Слокощица, общ. Кюстендил”.
Установени са пропуски и с Писмо с изх. № УТ 291/30.03.2017г. е изискано,
същите да бъдат отстранени. С писма с вх. № УТ849/28.08.2017г. и 26-001076/09.10.2017г. от „ЧЕЗ Разпределение България”АД са внесени в Общи
Кюстендил изисканите документи.
Общинската
администрация
е
разгледала
представената
документация:
Искането е направено от „ЧЕЗ Разпределение България”АД, които
имат право да строят в чужд имот по силата на закон, като е представено
задание за проектиране, проект за ПУП-ПП във фаза – окончателен
проект и Писмо изх.№26-00-372(3)/07.07.2017г. на Регионална инспекция
по околна среда и води (РИОСВ) – Перник.
Видно от проекта за ПУП-ПП, е че трасето на новопроектирания
въздушен кабел започва от стълб №5, клон „В” на ТП „МТС” и достига до
проектно ГЕТ монтирано на стълб №12. Трасето започва от улица – ПИ
41112.503.4234 от Кадастралната карта (КК) на град Кюстендил
/урбанизирана територия - не е предмет на проекта за ПУП-ПП/,
преминава през ПИ 41112.31.35 с НТП „територия за транспорт” –
държавна собственост, ПИ 41112.28.138 с НТП „земеделска територия” –
общинска собственост, ПИ 41112.28.119 с НТП „земеделска територия” –
стопанисвана от общината от КК на град Кюстендил и достига до ПИ
0.505, землище с. Слокощица с ЕКАТТЕ 67461 с НТП „територия за
транспорт” – държавна собственост от КВС.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 02. 11. 2017 г.
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Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе
решение, с което да разреши изработването на проект за ПУП-ПП за
линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места за определяне на трасе за изграждане на обект:
„
Въздушно ел. захранване НН на автокъща, автосервиз и офиси, находящи
се в ПИ 032155, местн. „Мичевица”, земл. с. Слокощица, общ. Кюстендил
от КВС”, тъй като имота през които преминава трасето е извън границите
на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България”АД да възложи за
своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план–
парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за определяне на трасе за
изграждане на обект: „ Въздушно ел. захранване НН на автокъща,
автосервиз и офиси, находящи се в ПИ 032155, местн. „Мичевица”, земл.
с. Слокощица, общ. Кюстендил от КВС”, преминаващо през ПИ
41112.31.35, ПИ 41112.28.138, ПИ 41112.28.119 от КК на град Кюстендил и
ПИ 0.505 от КВС на землището на с. Слокощица, община Кюстендил,
при спазване разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове, Закона за енергетиката,
Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти,
Закона за опазване на земеделските земи,Закона за опазване на
околната среда и др.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху
актуална извадка от КККР на град Кюстендил и КВС на землището на
с. Слокощица, община Кюстендил.
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.
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На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 26/26.10.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-238/18.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
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