Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 733
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с
общинско значение в Община Кюстендил и издаване на сертификати клас B.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-65/20.03.2018 г., с която докладва, че с Решение на Общински съвет –
Кюстендил № 1076, Протокол № 39 от 30.04.2015 г. на кмета на община
Кюстендил е възложено разработването и предлагането за приемане на Наредба
за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кюстендил и
издаване на сертификати клас B.
С предложеният проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с
общинско значение в Община Кюстендил и издаване на сертификати клас B се
определят условията и реда за насърчаване на инвестициите с общинско
значение за Община Кюстендил, издаване на сертификат клас B и прилагането
на мерките за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).
Приемането на Наредбата има за цел:
 подобряване на инвестиционния климат;
 повишаване конкурентоспособността на икономика на Община
Кюстендил, чрез технологично развитие в производства и услуги с висока
добавена стойност, иновации и нарастване на инвестициите за научни
изследвания при спазване принципите на устойчивото развитие;
 създаване на нови и високопроизводителни работни места;
 стимулиране на заетостта и подобряване на бизнес-климата с цел
създаване на устойчива бизнес среда на територията на Община Кюстендил;
 стимулиране развитието на бизнеса в Община Кюстендил, чрез
привличане на чуждестранни партньори и инвеститори, и подпомагане
дейността на фирмите, които са регистрирани и развиват дейността си на
територията на общината;
 въвеждат се и ефективни мерки за контрол и отговорности на
инвеститорите.
Предлаганият проект на Наредбата е разработен в съответствие с
Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление,
Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската
общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния
нормативен акт (Закона за насърчаване на инвестициите) с тях.
За приложението на Наредбата няма да са необходими допълнителни
финансови средства от бюджета на общината.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.
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31-то заседание на 29 март 2018 г.
Проектът на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Кюстендил и издаване на сертификати клас B, заедно с
мотивите към него е обявен на заинтересованите страни за предложение и
становища на 16.02.2018 г. на сайта на Община Кюстендил, в съответствие с
разпоредбите на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове. В нормативно
определеният срок 30-дневен срок няма постъпили писмени становища или
предложения за изменение и допълнение на публикувания проект.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22з, ал.1 от Закона за насърчаване на
инвестициите, във вр. с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при
спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, 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:
Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение
в Община Кюстендил и издаване на сертификати клас B.
/Проекта на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община
Кюстендил и издаване на сертификати клас B е приложен 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, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за
нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет страницата на
Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет, Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община
Кюстендил и издаване на сертификати клас B, влиза в сила след публикацията й.
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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-65/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.
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31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 734
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на Наредба за прием на ученици в I клас в училищата на
територията на Община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ
№ 61-00-66/20.03.2018 г., с която докладва, че училищният план-прием се
определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното
място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата
среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно
информационната система и стратегията на общината.
За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с
повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ
критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето,
и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
Проектът на Наредба за прием на ученици в I клас в училищата на
територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван
на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и
възражения на 13.02.2018 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от
Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили
предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по проекта на Наредба за прием на
ученици в I клас в училищата на територията на община Кюстендил
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23,
във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 за
организация на дейността в предучилищното и училищното образование, във
вр. с чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията
на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, 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:
Приема Наредба за прием на ученици в I клас в училищата на
територията на Община Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
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/Проекта на Наредба за прием на ученици в I клас в училищата на територията на
Община Кюстендил е приложен 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, и чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за
нормативните актове на общинския съвет решението да се обяви на интернет страницата на
Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 13, във връзка с чл. 12 от Наредбата за нормативните актове на
общинския съвет Наредба за прием на ученици в I клас в училищата на територията на Община
Кюстендил, влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.
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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-66/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 735
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения посредник
на територията на Община Кюстендил - 2017 година.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 93-00-402/20.03.2018 г., с която докладва, че на основание чл.
27, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на Община Кюстендил, внасям за разглеждане от
Общински
съвет – Кюстендил представения с писмо вх.рег. №93-00163/31.01.2018 година на Община Кюстендил Годишен отчет за дейността на
обществения посредник на територията на Община Кюстендил - 2017 година,
тъй като съгласно чл. 27, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Кюстендил годишния
отчет на обществения посредник се приема от общинския съвет.
Годишният отчет за 2017 г. е представен пред кмета на Община
Кюстендил и Общински съвет Кюстендил в установения срока в чл.26, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на Община Кюстендил, а именно до 31 януари 2018 г. Годишният
отчет на Обществения посредник за 2017 г. е в утвърдения формат и отговаря на
изискванията на чл. 26, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Кюстендил – обща
информация за подадените жалби, по които проверките са приключили; данни
за отправените предложения е сигнали, мерките, предприети по тях; данни за
разрешени случаи; данни за случаите, при които намесата на обществения
посредник е останала без резултат и причините за това; становище за
прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на
гражданите; отчет на разходите; анализ на постъпилите през годината жалби по
тематични групи. След представянето на отчета, същия е публикуван на
страницата на Община Кюстендил, като копие от същия е предоставен на
разположение на гражданите и техните организации в деловодството на
Общински съвет Кюстендил, както и в приемната на обществения посредник.
Към настоящият момент нито един гражданин или организация не са проявили
интерес да се запознаят със съдържанието му на предоставените за това места.
На основание чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на обществения посредник на територията на Община Кюстендил Кметът на
Община Кюстендил и Председателя на Общински съвет Кюстендил, са
представили становища по отчета. Анализът на отчета сочи, че за първата
година от работата на обществения посредник на територията на Община
Кюстендил е положено добро начало за изграждане на конструктивно
сътрудничество за развитие на местното самоуправление, взаимодействието му
с други институции на територията на Община Кюстендил, с оглед
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.
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решаването на проблемите на гражданите и оказване на максимално
съдействие за разрешаването им. Отчетният период е достатъчен, за да дава
основание в правилността на взетото от Общински съвет решение за
създаването на институцията на обществения посредник на територията на
Община Кюстендил. Гражданите все повече осъзнават и оценяват
необходимостта от това да има независим орган, който да следи и допринася за
защита на техните права и интереси, като все по – често се обръщат за
решаването на проблемите от компетентността на институцията.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на обществения посредник на територията на Община Кюстендил и 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:
Приема Годишният отчет за дейността на обществения посредник на
територията на Община Кюстендил - 2017 година.
/ Годишният отчет за дейността на обществения посредник на територията на
Община Кюстендил - 2017 година е приложен към 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
28.02.2018 г., Протокол № 30/28.02.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 93-00-402/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 736
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за
опазване на околната среда за 2017 година, отчет за изпълнение на Общинската
програма за управление на отпадъците на Община Кюстендил за 2017 година и отчет
за изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха на
територията на община Кюстендил за 2017 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-61/20.03.2018 г., с която докладва, че в сътветствие с разпоредбите на Закона за
опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за
чистотата на атмосферния въздух, кмета на общината ежегодно внася в
общински съвет отчет за изпълнение на дейностите, предвидени в Общинската
програма за опазване на околната среда, отчет за изпълнение на Общинската
програма за управление на отпадъците и отчет за изпълнение на Програмата за
управление и подобряване на качеството на въздуха на територията.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от ЗООС, във вр. с чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ,
във вр. с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от ЗУО и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 26 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 Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на
околната среда за 2017 година; Отчет за изпълнение на Общинската програма
за управление на отпадъците на Община Кюстендил за 2017 година; Отчет за
изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на
въздуха на територията на община Кюстендил за 2017 година.

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 – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-61/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 737
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.“ за 2017 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-76/22.03.2018 г., с която докладва, че Общинският план за развитие на
Община Кюстендил за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо
планиране на местното развитие на територията на Общината, приет с Решение
№ 871/ 30.10.2014 г. на Общински съвет – Кюстендил.
Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му
нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с
определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в
България в периода 2014-2020 г.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Кюстендил 2014 - 2020 съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на
прилагане на общинския план за развитие.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие на Община Кюстендил 2014-2020 се изготвя по определен от Кмета
на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета
на общината.
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. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие,
чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално
развитие и 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:
Одобрява Годишен доклад за 2017г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

/ Годишен доклад за 2017г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
за периода 2014 – 2020 г. е приложен към 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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-76/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 738
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Кюстендил – 2018 година.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-67/20.03.2018 г., с която докладва, че съгласно Закона за предучилищното и
училищното образование /ЗПУО/ на децата и учениците в системата на
предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за
личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и
социална среда за развитие на способностите и уменията им. Подкрепата за
личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни
потребности на всяко дете и всеки ученик.
Съгласно чл. 197, ал. 3 от ЗПУО за изпълнение на Общинската стратегия
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил
2018 – 2019 г. ежегодно до 30 април Общински съвет - Кюстендил приема
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Кюстендил по предложение на Кмета на Община
Кюстендил след съгласуване с Регионално управление - Кюстендил.
Настоящият проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил – 2018 година е
изготвен за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2018 – 2019 г., приета с
Решение №
на Общински съвет – Кюстендил.
Проектът на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Кюстендил – 2018 година съдържа
описание на: стратегическите цели, дейностите за тяхното изпълнение, както и
срок за изпълнение, финансиране, отговорни институции и индикатори за
оценка на изпълнението.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование
и 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 взаимодействието
му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Кюстендил – 2018 година.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

/ Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Кюстендил – 2018 г. е приложен към 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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-67/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 739
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Кюстендил за 2019 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-74/22.03.2018 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 2019 г. на Община Кюстендил, във връзка с утвърдена от
Общински съвет - Кюстендил Общинска стратегия за развитието на социалните
услуги (Решение №871/30.10.2014 г.)
Планът е изготвен след направен анализ на ситуацията на потребностите
от социални услуги на територията на община Кюстендил, включени са
общинските проекти в социалната сфера – актуални в момента и планирани за
изпълнение.
На основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане, Годишният план за развитие на социалните услуги за
2019 г. е съгласуван с Дирекция "Социално подпомагане" и е разгледан от
Обществения съвет за контрол върху дейностите по социално подпомагане в
Община Кюстендил.
Представителите на всички институции и организации дадоха
положително становище на представения проект за Годишен план за развитие
на социалните услуги за 2019 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 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36 б, ал. 4
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 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Кюстендил за 2019 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Кюстендил 2014-2020 г.

/Годишния план за развитие на социалните услуги на община Кюстендил за 2019 г. е
приложен в Протокола/
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-74/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 740
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Съвместно кандидатстване на Община Кюстендил, Р България водещ партньор и Община Лебане, Р Сърбия – проектен партньор с проектно
предложение „Зелени трансгранични населени места - за по-добро обучение“ в рамките
на Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за
трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от
Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-75/22.03.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното
кандидатстване
на
Община
Кюстендил
и
Община
Лебане
с
проектопредложение „Зелени трансгранични населени места - за по-добро
обучение“ в рамките на втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз, е необходимо съгласието на Общински съвет за съвместно
разработване и изпълнение на проекта и безвъзмездно право на ползване на
имота за целите на проекта в рамките на най – малко пет /5/ години след
приключване на проектните дейности.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 305, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, и съгласно изискванията за
съвместното кандидатстване на Община Кюстендил и Община Лебане с
проектопредложение „Зелени трансгранични населени места - за по-добро
обучение“ в рамките на втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз, във връзка с 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:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
1.Дава съгласие за съвместно разработване и изпълнение на
проектопредложение „Зелени трансгранични населени места - за по-добро
обучение“ с водещ партньор – Община Кюстендил и Община Лебане –
проектен партньор по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, Приоритетна ос 3. Околна
среда, Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
2. При разработване на проектното предложение по т.1 да бъде включен
имот, подробно описан в Акт № 255/21.05.1998г. за публична – общинска
собственост, за извършване на предвидените дейности по проекта.
3. Дава съгласие имотът, представляващ училищна сграда, находяща се в
урегулиран поземлен имот V- 253 в кв. 16 по плана на с. Слокощица, общ.
Кюстендил, подробно описан в Акт № 255/21.05.1998 г. за публична –
общинска собственост, да бъде ползван безвъзмездно за целите на проекта,
както и най – малко 5 години след приключване на проектните дейности.

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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-75/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 741
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Съвместно кандидатстване на Кюстендилска – търговско
промишлена палата – водещ партньор, Община Кюстендил – проектен партньор,
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Община Лебане – проектен
партньор с проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България
– Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II
на Европейския съюз.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-80/23.03.2018 г., с която докладва, че във връзка със съвместното
кандидатстване на Кюстендилска – търговско промишлена палата – водещ
партньор, Община Кюстендил – проектен партньор, Регионален исторически
музей „Акад. Йордан Иванов” и Община Лебане – проектен партньор с
проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на проектни
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество
България – Сърбия 2014-2020, е необходимо решение на Общински съвет
Кюстендил за съгласие за съвместно разработване и изпълнение на проекта,
както и съгласие, че закупените и изработени активи по проекта ще се
предоставят за безплатно ползване за целите на проекта за не по-малко от пет
/5/ години след приключване на проекта.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост и чл. 15, ал. 1 Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и съгласно изискванията за съвместно
кандидатстване на Кюстендилска – търговско промишлена палата, Община
Кюстендил, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” и Община
Лебане с проектно предложение в рамките на Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента
за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, във връзка, във връзка с
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:

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
1. Дава съгласие за съвместно разработване и изпълнение на
проектопредложение с водещ партньор - Кюстендилска – търговско
промишлена палата – водещ партньор, Община Кюстендил – проектен
партньор, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” и Община
Лебане – проектен партньор по Програма Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, Приоритетна ос 1 Устойчив
туризъм, Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност.
2. Дава съгласие закупените и изработени активи да се предоставят за
безвъзмездно ползване за целите на проекта, както и за период не по-малък
от пет /5/ години след приключването му.

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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-80/23.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 742
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Допълване на утвърденият списък на персонала, имащ право на
транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно
Приложение № 13 към Решение № 694/25.01.2018 г. за приемане бюджета на Община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-64/20.02.2018 г., с която докладва, че в изпълнение на Споразумение № ФС010483/22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община
Кюстендил по предоставяне на услугата „Личен асистент”, през м. Март 2018 г.
са назначени още две лица на длъжност „личен асистент”, които ще пътуват от
местоживеенето до местоработата и обратно за периода от 01.03.2018 г. до
31.12.2018 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде допълнен утвърденият
списък на персонала, имащ право на транспортни разходи в рамките на 85 % от
действителните разходи съгласно Приложение №13 към Решение 694/25.01.2018
г. за приемане бюджета на Община Кюстендил, допълнен с Решение
№715/28.02.2018 г. на ОС-Кюстендил.
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:
Допълва утвърденият списък на персонала, имащ право на
транспортни разходи в рамките на 85 % от действителните разходи, съгласно
Приложение № 13 към Решение № 694/25.01.2018 г. за приемане бюджета на
Община Кюстендил със следните лица:
№ Име, презиме, фамилия
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Направление на пътуване

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

1
2

на пътуващия
КРАСИМИРА ТОНЧЕВА
ВЕЛИНОВА

ГР. КЮСТЕНДИЛ – С. ГИРЧЕВЦИ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ЕЛКА ГРИГОРОВА
ЗЕЛЕНКОВА

ГР. КЮСТЕНДИЛ -С. БАГРЕНЦИ –
ГР. КЮСТЕНДИЛ

Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на
Община Кюстендил за 2018 г.

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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 61-00-64/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 743
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
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 № 93-0086/22.03.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-991/08.03.2018 г. от Костадин Митков Костадинов
с адрес: ул. „Рила” № 22, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил относно финансова
невъзможност за заплащане на кератопластика на двете очи.
2. Заявление с вх. № 94-00-1205/19.03.2018 г. от Любка Анкова Лазова с адрес:
ул. „Батак” № 39, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно доплащане
операциите на двете тазобедрени стави, непоето от НЗОК.
3. Заявление с вх. № 94-00-1223/20.03.2018 г. от Крум Иванов Тодоров с
адрес: с. Жиленци, ул. „Димитър Коляшки” № 44, общ. Кюстендил, относно
доплащане операциите на двете тазобедрени стави, непоето от НЗОК.
4. Заявление с вх. № 94-00-431/19.03.2018 г. от Еленка Кирилова Никова с
адрес: ул. „Илинден” № 22А, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно
финансова невъзможност за продължаване на лечението на съпругът й Йордан
Ников с диагноза: Гастритис еритемоексудатива на стомашния остатък.
5. Заявление с вх. № 94-00-1217/20.03.2018 г. от Мария Димитрова Пашева с
адрес: ул. „Колосия” № 7А, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансова
невъзможност за отглеждане на децата й.
6. Заявление с вх. № 94-00-3721/12.03.2018 г. от Антон Боянов Златков с
адрес: ул. „Шейново”, № 23, ет. 2, ап. 6, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно
финансова невъзможност за покриване на разходи за отопление.
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:
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1. Костадин Митков Костадинов на 48 години в размер на 1000 /хиляда/
лв., след предоставянето на финансови документи.
2. Любка Анкова Лазова на 54 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.
3. Крум Иванов Тодоров на 58 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.
4. Йордан Стоймиров Ников на 73 години в размер на 700 /седемстотин/
лв.
5. Мария Димитрова Пашева на 43 години в размер на 400 /четиристотин/
лв.
6. Антон Боянов Златков на 50 години в размер на 200 /двеста/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за 2018
г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 744
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Приемане на решение за изваждане на имот от капитала на „Хигия“
ЕООД Кюстендил и предприемане подготвителни действия за разпореждане по реда на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-68/20.03.2018 г., с която докладва, че в капитала на „Хигия“ ЕООД
гр.Кюстендил, на което едноличен собственик е Община Кюстендил, е внесен
като апортна вноска имот, представляващ: поземлен имот 41112.503.4268 по
кадастралната карта на гр.Кюстендил, одобрена със заповед №РД-1896/28.10.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №
КД-14-10-109/21.04.2009г. на Началника на СГКК –Кюстендил, с адрес
гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ № 65, с площ 1.437 дка., трайно предназначение:
урбанизирана територия, начин на трайно ползване: индивидуално
застрояване, стар идентификатор: кв. 25А, п. III, пл.№ 507268, ведно с
построените в него две сгради: 1. № 41112.503.4268.1- масивна на един етаж, друг
вид обществена сграда,с площ 396 кв.м., и 2. № 41112.503.4268.2- навес на един
етаж, постройка на допълващото застрояване, с площ 7 кв.м., при съседи на
поземления имот: 1. 41112.503.4269-двор; 2. 41112.503.271- двор; 3. 41112.503.1776улица, 4. 41112.503.273-улица и 5. 41112.503.272- двор.
Функцията на първата описана сграда, съгласно одобрената кадастрална
карта е друг вид обществена сграда за битови услуги/минерална пералня/, а на
втората-постройка на допълващото застрояване. Имотът е със стопанско
предназначение и е включени в капитала на въпросното общинско търговско
дружество. Правото на собственост е удостоверено по отношение на поземления
имот с нотариален акт № 72, том III, общ.рег.№ 6494, д.№ 72/2004г. на нотариус с
рег.№ 146 по регистъра на НК и район на действие КРС, а за сградите с
нотариален акт № 138, т.I, общ рег.№ 4071, д.№ 365/1999г. на нотариус с рег.№
146 по регистъра на НК и район на действие КРС. За да бъде възможно тяхното
ползване по предназначение да бъде възможно най-рентабилно и
конкурентноспособно се налага да бъдат извършени основни ремонти на
значителна стойност, каквито средства не могат да бъдат осигурени, както от
дружеството, в капитала на което са включени, така и от бюджета на Община
Кюстендил. От друга страна, приоритет на Община Кюстендил е поефективното използване на публичния ресурс и стимулирането на
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предприемачеството в региона, работейки за създаването на по-добри условия за
инвестиции.
С оглед изтъкнатото описанията по-горе имот следва да бъде изваден от
капитала на „Хигия“ ЕООД гр.Кюстендил и да бъдат предприети действия за
разпореждането с тях по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, Наредбата за търговете и конкурсите и
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство. Компетентността за приемане на решение, както
за изваждането от капитала на въпросното еднолично дружество, така и за
извършване на разпореждането по този ред е на Общински съвет – Кюстендил.
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. 51б, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 2б, ал. 3
и ал. 4, чл. 13, ал. 1, т. 1, б.“а“ и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за
учредяване та търговски дружества с общинско имущество и за упражняване
правата на собственост в търговските дружества с общинско участие на
Общински съвет Кюстендил, във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 2 във вр. с 137, ал. 1,
т. 4 от Търговския закон и на основание, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т.2 и ал. 8, чл.
4, ал. 4
и чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 4, чл. 1 и ал. 4, чл. 5, ал. 2, т. 5 и ал. 5, чл. 11 и
чл. 12 във връзка с § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация
или
следприватизиционния
контрол,
включително
и
процесуално
представителство, 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:
I.

ИЗВАЖДА от капитала на „Хигия“ ЕООД, ЕИК 819363856, със седалище и
адрес на управление гр.Кюстендил, ул.“Стефан Караджа“, „Чифте баня“
ет.2 следният имот: поземлен имот 41112.503.4268 по кадастралната карта
на гр.Кюстендил, одобрена със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със заповед № КД-14-10109/21.04.2009г. на Началника на СГКК –Кюстендил, с адрес
гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ № 65, с площ 1.437 дка., трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
индивидуално застрояване, стар идентификатор: кв. 25А, п. III, пл.№
507268, ведно с построените в него две сгради: 1. № 41112.503.4268.1масивна на един етаж, друг вид обществена сграда, с площ 396 кв.м., и 2. №
41112.503.4268.2- навес на един етаж, постройка на допълващото
застрояване, с площ 7 кв.м., при съседи на поземления имот: 1.
41112.503.4269-двор; 2. 41112.503.271- двор; 3. 41112.503.1776-улица, 4.
41112.503.273-улица и 5. 41112.503.272- двор.
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II.

ОБЯВЯВА, на основание чл.51б, ал.4 от ЗОС, имотът по т.I за частна
общинска собственост, считано от влизане на настоящото решение в сила.

III.

Имотите да се предоставят за стопанисване и управление на Община
Кюстендил.

IV.

ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Хигия“ ЕООД, ЕИК 819363856, със
седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.“Стефан Караджа“,
„Чифте баня“ ет.2, да предприеме необходимите действия за намаляване
капитала на дружеството със стойността на имота, за представянето и
обявяването на настоящото решение в търговския регистър, съгласно
разпоредбите на Търговския закон.

V.

ДА БЪДЕ проведена процедура чрез пряко договаряне за възлагане
изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка
на описаният в т.I имот по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния
контрол,
включително
процесуално
представителство с цел приватизацията му по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.

VI.

ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кюстендил провеждането на процедурата
чрез пряко договаряне за възлагане извършването на посочените
подготвителни действия по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния
контрол,
включително
процесуално
представителство и подготовка на докладна за приемане на решение за
продажба на двата имота
по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.

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 .
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-68/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 745
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Разпореждане с имот публична общинска собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-81/26.03.2018 г., с която докладва, че с Решение № 672/29.07.2010 г.Общински
съвет– Кюстендил е предоставил за безвъзмездно управлениеза срок от 10 (десет)
години на Агенция за Социално подпомагане – гр. София, за нуждите на
Дирекция „Социално подпомагане”– гр. Кюстендил–помещения визточното,
южното и западното крилана ІІ/втори/ етаж от сградата на детска ясла „Радост”.
Сградата е построена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.224, с
административен адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Ефрем Каранов” № 33а, актуванс
АПОС № 2018/28.07.2010 г. на Община Кюстендил. Извършен е ремонт на част
от помещенията,обхващащи цялото източно крило със ЗП-279,83 кв. м. и
източната част на южното крило със ЗП-60 кв.м. по Проект в Средносрочна
рамкова инвестиционна програма /СРИП/ по Схема за безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001/1.1-03/2008, съгласно Разрешение за строеж №
177/16.11.2011 г. по утвърден от Главния архитект на община Кюстендил
архитектурен проект № 173/16.11.2011 г. Поради ограничените финансови
средстваса преустроени само част от вторият етаж на детската ясла, видно от
обяснителната записка към проекта.Към настоящият моментса преместени два
от офисите на ДСП – Кюстендил квартал “Изток” и ул. ”Търговска” № 49.
С решения № 635/30.11.2017 г. и № 719/28.02.2018г. на Общински съветКюстендилса предоставени за безвъзмездно управление за срок от 5 (пет)
годинипомещения,находящи се на партерен етаж от жилищна сграда,
разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.224, с
административен адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Ракла” № 3 на Агенция за
Социално подпомагане – гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално
подпомагане” – гр. Кюстендил. Предстои сключване на договор.
С оглед оптималното използане на ограничения сграден фонд на Община
Кюстендил и съсредоточаване в сградата на детска ясла “Радост“ на различен
вид социални услуги, насочени към различни групи потребители с решение №
326/27.10.2016 г. Общински съвет-Кюстендил е дал съгласие за кандидатстване
на Община Кюстендил по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
финансова помощ BG05M90P001-2.005 “Активно включване“,приоритетна ос 2
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с
Договарящ орган Министерство на труда и социалната политика.
Съгласно Решение № РД-05-35 от 08.03.2018 г. на Ръководителя на УО на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община
Кюстендил е одобрена за финансиране на проекта и предстои сключване на
договор, съгласно уведомително писмо 9104-51/12.03.2018 г.
Проектът предвижда създаване на иновативна социална услуга „Център за
активно включване”, в който ще се предоставят услуги за подобряване
качеството на живот на хора от уязвимите групи. Мерките ще са насочени към
подобряване на достъпа до интегрирани услуги за мотивиране и насърчаване за
участие на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на
семейството, включително и подкрепа за намиране на работа на безработни,
неактивни лица и хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст с оглед
преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в
обществото.Центърът ще е иновативен по своята същност. Хората от целевата
група ще получат комплекс от интегрирани услуги за насърчаване на равните
възможности и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен
начин на живот.
С предоставяните интегрирани услуги в „Център за активно включване” в
Община Кюстендил ще се подобри качеството на живот на безработни,
неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, чрез създаване на
условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот
и социално включване, при зачитанена правата им, съобразяване с техните
възможности и специфични потребности.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
5, ал. 2 и 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:
1.Да бъдат изключени от предоставените с Решение № 672/29.07.2010 г.
на Общински съвет - Кюстендил за безвъзмездно управление на Агенция за
Социално подпомагане – гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално
подпомагане” – гр. Кюстендил помещенията, находящи се на II-ят етаж в
западното и неремонтираните помещения от южното крило на детска ясла
“Радост“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 41112.500.224, с
административен адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Ефрем Каранов” № 33а, актуван
с АПОС № 2018/28.07.2010 г. на Община Кюстендил.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да предприеме действия за
промяна на сключения договор № Д-00-648/13.10.2010 г. с Агенция за
Социално подпомагане – гр. София, съгласно т. 1.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-81/26.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 746
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с умствена изостаналост
гр. Кюстендил, във връзка с изменения и допълнения на чл.36, ал.2, т.4, буква жж от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ, бр.89 от 07.11.2017г./.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-70/22.03.2018 г., с която докладва, че „Център за настаняване от семеен тип” за
възрастни хора с умствена изостаналост с адрес: гр. Кюстендил, ул.
„Демокрация” №36, ет. 2 предоставя социални услуги на лица с умствена
изостаналост от 2010 г.
Със Заповед № РД 01-949/13.09.2010 г. на Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане е определен капацитет - 4 места, считано от
01.09.2010 г.
Целевата група на потребителите е хора с умствена изостаналост след 18годишна възраст, с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
С приети изменения и допълнения в чл.36, ал.2, т.4, буква жж от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентира
ново наименование на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с умствена изостаналост”.
Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление
№ 288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2017 г.) и § 11
от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 246 на МС от
02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане - „До 30 април 2018 г. кметовете на общини да
предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските
съвети за промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги,
делегирани от държавата дейности и местни дейности, в съответствие с
регламентираните социални услуги по чл. 36”.
Предлагаме наименованието на социалната услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с умствена
изостаналост гр. Кюстендил, да се промени в „Център за настаняване от семеен
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тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и капацитет 4 места, считано
от 01.05.2018 г.
Промяната в наименованието на социалната услуга е в съответствие с
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в Община
Кюстендил.
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. 36, ал. 2, т. 4, буква „жж” от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, във вр. с § 40 от ПЗР на Постановление №
288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и § 11 от ПРЗ на Постановление
№ 246 на МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, във вр. с 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. Дава съгласие за промяна наименованието на социалната услуга от
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с
умствена изостаналост с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №36, ет. 2 на
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост” и капацитет 4 места, считано от 01.05.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

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 .
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-70/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 747
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Промяна наименованието на специализираната институция Дом за
възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода”- гр. Кюстендил, във връзка с
изменения и допълнения на чл.36, ал.3, т.2, буква в от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане /ДВ, бр.89 от 07.11.2017г./.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-71/22.03.2018 г., с която докладва, че Дом за възрастни хора с физически
увреждания „Ильо Войвода”, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Прогона” № 14
предоставя социални услуги на лица с увреждания от 1971 г.
Със Заповед № РД 01-218/24.02.2010 г. на Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане е определен капацитет - 90 места, считано от
01.03.2010 г.
Целевата група на потребителите е хора с физически увреждания след 18годишна възраст, с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
С приети изменения и допълнения в чл. 36, ал. 3, т. 2, буква в от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентира
ново наименование на специализираната институция „Дом за пълнолетни лица
с физически увреждания”.
Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на
Постановление № 288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Изм. – ДВ, бр. 17
от 2017 г.) и § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление
№ 246 на МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане - „До 30 април 2018 г. кметовете на
общини да предприемат необходимите действия за приемане на решения от
общинските съвети за промяна на наименованието/наименованията на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, в
съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36”.
Предлагаме наименованието на специализираната институция Дом за
възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода”- гр. Кюстендил да се
промени в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо Войвода”РАЗГЛАСЯВАНЕ
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гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Прогона” № 14 и капацитет 90 места,
считано от 01.05.2018 г.
Промяната в наименованието на социалната услуга е в съответствие с
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в Община
Кюстендил.
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. 36, ал. 3, т. 2, буква „в” от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, във вр. с § 40 от ПЗР на Постановление № 288
на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане и § 11 от ПРЗ на Постановление № 246 на
МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, във вр. 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. Дава съгласие за промяна наименованието на специализираната
институция Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода”гр. Кюстендил, с адрес гр. Кюстендил, ул. „Прогона” № 14 и капацитет 90
места в „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо Войвода”гр. Кюстендил, считано от 01.05.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

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 .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-71/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 748
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Промяна наименованието на специализираната институция Дом за
възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница, общ. Кюстендил, във връзка с
изменения и допълнения на чл.36, ал.3, т.2, буква а от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане /ДВ, бр.89 от 07.11.2017г./.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-72/22.03.2018 г., с която докладва, че Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост с адрес: с. Преколница, общ. Кюстендил предоставя социални
услуги на лица с умствена изостаналост от 1974 г.
Със Заповед № РД 01-738/24.07.2009 г. на Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане е определен капацитет - 44 места, считано от
01.08.2009 г.
Целевата група на потребителите е хора с умствена изостаналост след 18годишна възраст, с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
С приети изменения и допълнения в чл.36, ал.3, т.2, буква а от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентира ново
наименование на специализираната институция „Дом за пълнолетни лица с
умствена изостаналост”.
Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на
Постановление № 288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Изм. – ДВ, бр. 17
от 2017 г.) и § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление
№ 246 на МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане - „До 30 април 2018 г. кметовете на
общини да предприемат необходимите действия за приемане на решения от
общинските съвети за промяна на наименованието/наименованията на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, в
съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
Предлагаме наименованието на специализираната институция Дом за
възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница, общ. Кюстендил да се
промени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с адрес: с.
Преколница, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил и капацитет 44 места, считано от
01.05.2018 г.
Промяната в наименованието на социалната услуга е в съответствие с
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзса с чл. 36, ал. 3, т. 2, буква „а” от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, във вр. с § 40 от ПЗР на Постановление № 288
на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане и § 11 от ПРЗ на Постановление № 246 на
МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, във вр. 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. Дава съгласие за промяна наименованието на специализираната
институция Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница,
общ. Кюстендил и капацитет 44 места в „Дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост” – с. Преколница, общ. Кюстендил, считано от 01.05.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

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 .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-72/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 749
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с умствена изостаналост
гр. Кюстендил, във връзка с изменения и допълнения на чл.36, ал.2, т.4, буква жж от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ, бр.89 от 07.11.2017г./.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-73/22.03.2018 г., с която докладва, че „Център за настаняване от семеен тип” за
възрастни хора с умствена изостаналост с адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Герена”, бл.
161, вх. А, ет. 1 , ап. 1 предоставя социални услуги на лица с умствена
изостаналост от 2010 г.
Със Заповед № РД 01-951/13.09.2010 г. на Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане е определен капацитет - 4 места, считано от
01.09.2010 г.
Целевата група на потребителите е хора с умствена изостаналост след 18годишна възраст, с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
С приети изменения и допълнения в чл.36, ал.2, т.4, буква жж от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се регламентира
ново наименование на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с умствена изостаналост”.
Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на
Постановление № 288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Изм. – ДВ, бр. 17
от 2017 г.) и § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление №
246 на МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане - „До 30 април 2018 г. кметовете на общини
да предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските
съвети за промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги,
делегирани от държавата дейности и местни дейности, в съответствие с
регламентираните социални услуги по чл. 36”.
Предлагаме наименованието на социалната услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с умствена
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
изостаналост гр. Кюстендил, да се промени в „Център за настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и капацитет 4 места, считано
от 01.05.2018 г.
Промяната в наименованието на социалната услуга е в съответствие с
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в Община
Кюстендил.
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. 36, ал. 2, т. 4, буква „жж” от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, във вр. с § 40 от ПЗР на Постановление №
288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и § 11 от ПРЗ на Постановление
№ 246 на МС от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, във вр. 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. Дава съгласие за промяна наименованието на социалната услуга от
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с
умствена изостаналост с адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Герена”, бл. 161, вх. А, ет.
1 , ап. 1 на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост” и капацитет 4 места, считано от 01.05.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил осъществяването на
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение
на решението.

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 .
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-73/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 750
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Отдаване под аренда на пасища, мери и ливади - общинска
собственост за стопанската 2018/2019 година на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-63/20.03.2018 г., с която докладва, че във връзка с приетите измененията на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/,
публикувани в ДВ бр.14 от 2015 г., ДВ, бр.61 от 2015 г. и ДВ, бр.61 от 2016 г., ДВ,
бр.13 от 2017 г., касаещи реда и начина на ползването на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският
съвет със свои Решение № 1038 от 26.03.2015 г., Решение №121 от 25.02.2016 г.,
Решение №417/16.02.2017 г. и Решение №447/31.03.2017 г. е определил пасищата,
мерите и ливадите по землища на територията на Община Кюстендил за
индивидуално ползване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
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. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 3 и ал. 12 от ЗСПЗЗ, 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:
1. Определя имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и
ливади – общинска собственост за индивидуално ползване за стопанската
2018/2019 година, съгласно приложение списък по землища, предоставен от
Общинска служба по земеделие –гр.Кюстендил с офис Трекляно с
изключение на отдадените под аренда по сключени договори за аренда за
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
стопанските 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 години на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.
2. Дава съгласие свободните и годни за земеделско ползване имоти с
начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост да
бъдат отдадени под аренда за стопанската 2018/2019 година по реда на чл. 24а,
ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански обекти, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните
животни, по цени определени по пазарен механизъм, а именно за пасища,
мери и ливади – 7.00 лв/дка/година от ІIІ до Х категории и минимален срок на
договорите за аренда от 5 стопански години.
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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-63/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 751
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Предоставяне под наем на общински терен – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”София”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-60/14.03.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
искане с вх. № 92-00-106/26.02.2018 г. от Сашо Ковачев – Председател на
Управителния съвет на сдружение „ЛАРГО”, за предоставяне под наем на
общински терен – частна общинска собственост, находяща се в гр. Кюстендил,
кв.”Изток”, ул. ”София”, с идентификатор 41112.502.688, за нуждите на здравно –
социален център „ЛАРГО”.
С Решение № 196/31.01.2013 г., на Общински съвет – Кюстендил, е
предоставен под наем поземлен имот с идентификатор 41112.502.688 по КККР на
гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-00-96/28.10.2008 год. на ИД на АГКК,
последно изменение със Заповед № КД-14-10-465/19.12.2009 год. на Началник на
СГКК – Кюстендил, с административен адрес: гр.Кюстендил, кв.”Изток”,
ул.„София”, целия с площ 159,00 кв.м. (сто и петдесет и девет квадратни метра);
трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: За друг обществен обект, комплекс; Стар идентификатор:
41112.502.308; Номер по преходен план: 5660, кв.5, парцел: ХVІІ., съгласно
одобрен ПУП –ПР/ПЗ за поставяне на преместваема постройка за нуждите
Здравно – социален център, с площ – 100.00 кв.м.
За имота, състоящ се от 159.00 кв.м., има съставен АЧОС № 2216/28.04.2011
год.
С Договор № Д-00-344/27.03.2013 год., е предоставен гореописания имот за
срок от пет години - до 17.03.2018 год.
Министерство на здравеопазването в писмо с вх. № 04-11-4/26.02.2018 год.
са изразили мотивите си, за продължаване и поддържане на здравно –
социалния център, находящ се на общински терен на ул.”София”, кв. „Изток”,
гр.Кюстендил, за провеждане на адекватна и устойчива политика за запазване на
ниското ниво на разпространяването на ХИВ и туберкулоза в страната.
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. 14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
и чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор
41112.502.688, с административен адрес: гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.
„София”, с площ 100,00 кв.м. (сто квадратни метра); Стар идентификатор:
41112.502.308; Номер по преходен план: 5660, кв.5, парцел: ХVІІ на Сдружение
„Либерална алтернатива за ромско – гражданско обединение – ЛАРГО”,
гр.Кюстендил, ул.”Буревестник” № 4, за срок от 5 (пет) години, при месечен
наем от 230,00 лв. (двеста и тридесет лева) без ДДС.
2.
Консумативите за ток, вода, тел. и други, са за сметка на
Сдружение „ЛАРГО”.
3. Задължава Кмета на Община Кюстендил да сключи договор с
Сдружение „ЛАРГО”.

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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-60/14.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 752
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Даване съгласие и утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот
находящ се в местността „Зарева вада”, землището на с.Слокощица, общ.Кюстендил –
частна общинска собственост, предвиден за продажба по реда на Закона за общинската
собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-62/20.03.2018 г., с която докладва, че с акт за частна общинска собственост №
4769/06.07.2017 год. е актуван недвижим имот, представляващ:
1. Поземлен имот № 000170, находящ се в местността „Зарева вада”, в
землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с площ 4997.00 кв.м. Начин на
трайно
ползване:
„За
машиностроителни,
машиноремонтни
и
металообработващи дейности”.
Във връзка с проявен инвеститорски интерес към горния недвижим
имот, е възложено изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител, с цел
– продажбата му по реда на Закона за общинската собственост.
Оценителския доклад за имота е изготвен, като са използвани два метода
за оценка, а именно:
Метод на пазарните сравнения
Метод на данъчните цени
Крайната пазарна оценка на имота е получена като претеглена величина
между двата метода за оценка и същата е в размер както следва:
1. Поземлен имот № 000170, находящ се в местността „Зарева вада”, в
землището на с.Слокощица, общ.Кюстендил, с площ 4997.00 кв.м. Начин на
трайно
ползване:
„За
машиностроителни,
машиноремонтни
и
металообработващи дейности- 51200 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, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и
утвърждава пазарна оценка и начална тръжна цена на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АОС № 4769/06.07.2017 год. както
следва:
Поземлен имот № 000170, находящ се в местността „Зарева вада”, в
землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с площ 4 997.00 кв.м., начин на
трайно
ползване: „За машиностроителни, машиноремонтни и
металообработващи дейности”- пазарна оценка - 51200 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.

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
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-62/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 753
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Именуване на безименният площад в центъра на село Горанови,
Община Кюстендил.
Мотиви Председателят на ПК по образование, култура и духовно
развитие към ОбС – Кюстендил ДЗ № 94-00-88/22.03.2018 г., с която докладва, че
в изпълнение на решение № 698/25.01.2018 г. на Общински съвет - гр.
Кюстендил, във връзка със заявление с вх. № 94-00-88/08.01.2018 г. от жители на
село Горановци, комисията разгледа подробно депозираната подписка на която
57 човека от село Горановци, председателят на СОСЗР, кметският наместник и
председателят на читалището в селото са потвърдили чрез подписите си своето
желание площадът в центъра на село Горановци да бъде кръстен „Родолюбие“ в
знак на признателност към четиридесетте загинали във войните.
След проверка бе установено, че името „Родолюбие“ не се дублира с име
на улица или площад в селото.
Комисията предлага името да бъде изписано на кирилица.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 18 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Площадът в центъра на с. Горановци
да бъде именуван
„РОДОЛЮБИЕ“, като името да бъде изписано на кирилица.
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 – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на
АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 94-00-88/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 754
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Построяване на паметна плоча на загиналите жители на с.
Кършалево участвали в Първата и Втората световни войни.
Мотиви Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-69/20.03.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е образувана
административна преписка по Заявления с вх. № 05-00-6/11.09.2014 г. и № 05-002/15.03.2016 г. от инициативен комитет, представляван от Иван Григоров Спасов,
за построяване на паметна плоча на загиналите жители на с. Кършалево,
участвали в Първата и Втората световни войни.
Съгласно Решение №203, прието на Заседание на Общински съветКюстендил проведено на 02.06.2016 г., Протокол № 9 на основание чл. 62, ал. 8 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Кюстендил
„Приема предложението на инициативния комитет, представляван от Иван Григоров
Спасов, за построяване на паметна плоча на загиналите жители на с. Кършалево,
участвали в Първата и Втората световни войни в поземлен имот с идентификатор
40991.4.59, село Кършалево, община Кюстендил.
Предлага изграждането на паметника да бъде включено в мероприятията за
отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
(2014-2018 г.).“
В изпълнение на горецитирано решение е изготвена служебно техническа
документация – идеен инвестиционен проект за построяване на паметна плоча
на загиналите жители на с. Кършалево, участвали в Първата и Втората световни
войни. Същата е изпратена до Министъра на отбраната с искане за
финансиране и включването на обекта в мероприятията за отбелязване на 100
години от Първата световна война и участието на България в нея (2014-2018 г.).
С Постановление на Министерски съвет на Република България № 252 от
16.11.2017 г., се предоставят финансови средства за построяване на паметна
плоча на загиналите жители на с. Кършалево, участвали в Първата и Втората
световни войни“ в размер на 5 000 лв., т.е. половината от исканите 10 000 лв.,
съгласно количествено-стойностната сметка, която е част от документацията.
За намаляване на разходите по изготвяне на паметника и реализирането
му в най-кратък срок със предоставените средства от министерство на
отбраната, е най-целесъобразно да се постави паметната плоча в поземлен имот
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с по-добра транспортна инфраструктура в по-голяма близост до града, като по
този начин ще се намалят разходите за транспорт.
Подходящ поземлен имот за поставянето на паметната плоча е с
идентификатор 006017 в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил,
общинска частна собственост, съгласно Акт №4810 от 07.03.2018 г., вписан в
службата по вписванията с рег. № 817/13.03.2018 г., акт №84, том 3, дело 340/2018
г.Поземленият имот има значителни преимущества спрямо предходния имот с
идентификатор 40991.4.59, с. Кършалево, за който е взето Решение №203 от
02.06.2016 г. на Общински съвет-Кюстендил.
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 на загиналите жители на с. Кършалево,
участвали в Първата и Втората световни войни в поземлен имот с
идентификатор 006017 в землището на с. Кършалево, 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 .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-69/20.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 755
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) на ЦГЧ на
гр . Кюстендил в обх ата
в
на УПИ XXVIII-128,4306,4307,4371 „За обслужващи
дейности“, УПИ XXVI-119 „за хотел и балнеология“, УПИ XXVII-4372 „за парк“, кв.
292 по плана на гр. Кюстендил и алея-продължение на улица „Врабча“ с о.т. 119 до о.т.
118, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включващ
инвестиционен проект за строеж „Пешеходна пасарелка на 9.5 м над пътя в УПИ
ХХVІІ 4372 –„За парк” и проект за ПУП-ПЗ.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-77/22.03.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Заявление с вх.№ 26-00-240/06.03.2018г., от „СТРИМОН СПА” АД, със седалище
и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон I” №24, представлявано
от Ивайло Георгиев Първанов и Марияна Николаева Добрева, с искане да им
бъде разрешено изработването на КПИИ на основание чл. 150 от ЗУТ, съдържащ
инвестиционен проект за строеж „Пешеходна пасарелка на 9.5 м над пътя в УПИ
ХХVІІ 4372 –„за парк”” и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ XXVIII-128, 4306,
4307, 4371 „За обслужващи дейности“, УПИ XXVI-119 „за хотел и балнеология“,
УПИ XXVII-4372 „за парк“, кв. 292 по плана на гр. Кюстендил и алеяпродължение на улица „Врабча“ с о.т. 119 до о.т. 118.
Общинската администрация предварително е разгледала представената със
Заявление с вх.№ 26-00-240/ 06.03.2018г. документация и е направила
необходимите проверки в регулационния и застроителен план на ЦГЧ и
кадастралната карта на град Кюстендил.
Във връзка с инвестиционните намерения на възложителите и
изискването на чл. 188, ал. 1 от ЗУТ за Обект: „Пешеходна пасарелка на 9.5 м над
пътя в УПИ ХХVІІ 4372 –„за парк”” е необходимо да се процедира проект за
ИПУП-ПЗ в обхвата на УПИ XXVIII-128,4306,4307,4371 „За обслужващи
дейности“, УПИ XXVI-119 „за хотел и балнеология“, УПИ XXVII-4372 „за парк“,
кв. 292 по плана на гр. Кюстендил и алея -продължение на улица „Врабча“ с о.т.
119 до о.т. 118.
Видно от действащия план за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил, одобрен
със Заповед № 925/02.06.1993 г. на Кмета на Община Кюстендил и изменен със
Заповед № РД-00-1467/26.11.2014 г. на Кмета на Община Кюстендил е, че УПИ
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XXVIII-128,4306, 4307,4371 „За обслужващи дейности“ в кв. 292 е образуван ПИ
41112.503.4415 и ПИ 41112.503.128 от КККР на град Кюстендил.
Собственик на ПИ 41112.503.4415 от КККР на град Кюстендил е „СТРИМОН
СПА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон
I” №24, представлявано от Ивайло Георгиев Първанов, видно от Договор за
продажба чрез търг с тайно наддаване №146, т. 11, дело 1605 от 02.09.2016 год. на
Служба по вписванията, а собственик на ПИ 41112.503.128 от КККР на град
Кюстендил е Марияна Николаева Добрева, съгласно нотариален акт №114, том
ХIII, рег. № 3828, нот. дело № 1765 от 04.09.2015 год.
Собственик на УПИ XXVI-119 „За хотел и балнеология“ в кв. 292 от плана е
„СТРИМОН СПА” АД, видно от представените нотариален акт № 145, том IХ,
рег. № 2560, нот. дело №1953 от 17.09.2004 год., нотариално заверена Декларация
за съгласие за непарична вноска от 30.06.2008 г. и актуално състояние на
„СТРИМОН СПА” АД-извадка от търговския регистър от 20.03.2018 г.
В посочения по-горе обхват попадат и УПИ XXVII-4372 „за парк“, кв. 292 по
плана на гр. Кюстендил и алея-продължение на улица „Врабча“ с о.т. 119 до о.т.
118 – публична общинска собственост.
Видно от мотивираното искане на възложителя и представените задание и
графич- но приложение за разрешаване изготвянето на проект за ИПУП-ПЗ
/като съставна част на КПИИ/, във връзка с изискването на чл. 188 от ЗУТ е, че
се предлага:
- да се определи устройствената зона и показателите за застрояване в УПИ
XXVIII-128,4306,4307,4371 „За обслужващи дейности“ и УПИ XXVI-119 „За хотел и
балнеология“, кв. 292 по плана на гр. Кюстендил, в съответствие с допустимите
за „смесена централна зона“ за средни градове по чл. 38 от Наредба №7 за
правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони:
• Плътност на застрояване - от 40 до 80%
• Интензивност на застрояване - от 1,5 до 3,0
• Необходима озеленена площ - от 20 до 40%, като една четвърт от
озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с
дървесна растителност.
- С проекта да не се предвижда застрояване и поставяне на преместваеми
обекти в УПИ XXVII-4372 „за парк“, кв. 292 по плана на гр. Кюстендил. За
територията да се определи устройствените показатели за зона Оз (озеленени
територии) при условията на чл. 31 от Наредба №7 за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, без
възможност за застрояване по чл. 62 от ЗУТ.
- да се анализират съществуващите сгради в обхвата на разработката, въз
основа на което да се определи с предвиждането на плана, кои от тях се запазват
или не, като с проекта да не се сменя предназначението на УПИ XXVII-4372 „за
парк“, кв. 292 по плана на гр. Кюстендил или на част от него.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост
(ЗОС)„Придобива - нето, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет”.
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Предвид разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗОС е необходимо Общински
съвет Кюстендил да вземе решение, с което да даде съгласие за изработването на
проект за ИПУП - ПЗ на ЦГЧ на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXVIII-128,
4306, 4307, 4371 „За обслужващи дейности“, УПИ XXVI-119 „за хотел и
балнеология“, УПИ XXVII-4372 „за парк“, кв. 292 по плана на гр. Кюстендил и
алея-продължение на улица „Врабча“ с о.т. 119 до о.т. 118, като съставна част на
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, тъй като в обхвата на проекта попадат и имоти
публична общинска собственост.
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. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 188, ал. 1 и чл. 150 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:
Дава съгласие да бъде изработен проект за изменение на
действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ)
на ЦГЧ на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXVIII-128, 4306, 4307, 4371 „За
обслужващи дейности“, УПИ XXVI-119 „за хотел и балнеология“, УПИ XXVII4372 „за парк“, кв. 292 по плана на гр. Кюстендил и алея-продължение на
улица „Врабча“ с о.т. 119 до о.т. 118, като съставна част на Комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), включващ инвестиционен проект за строеж „Пешеходна
пасарелка на 9.5 м над пътя в УПИ ХХVІІ 4372 –„За парк” и проект за ИПУППЗ.

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, ал. 4 от ЗУТ.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 61-00-77/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РЕШЕНИЕ
№ 756
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Траен горски път
„Дождевско дере”, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град
Кюстендил”.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-78/22.03.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Мотивирано искане с вх. № 60-00-10/13.02.2018 г. от ТП ДГС „Кюстендил” със
седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Спартак” № 52 б,
представлявано от Тони Колев, Директор на ТП ДГС „Кюстендил” с искане на
разрешение за изработването на проект за ПУП-ПП за обект: „Траен горски път
„Дождевско дере”, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”,
град Кюстендил” /ново строителство/.
Със заявление с вх. № 60-00-10/20.03.2018 г. от ДГС ”Кюстендил”,
допълнително са представени преработено задание за проектиране по чл. 125 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Писмо с изх.№04-02-3/20.03.2018г.
до Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Перник.
Видно от представеното задание и приложената обща схема е , че се
предвижда изграждане на обект: „Траен горски път „Дождевско дере”, намиращ
се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил” /ново
строителство/ в обхвата на ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ
000314 и ПИ 000245 от КВС на землище с. Горно Уйно с ЕКАТТЕ 16955, общ.
Кюстендил. Видно от представените скици е, че ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ
092001, ПИ 093001 попадат в горска територия, ПИ 000314 е с НТП Повърхностни
води и ПИ 000245 , попада в територия за транспорт. Всички имоти са държавна
собственост.
Общинската администрация е разгледала представената със
заявлението документация, относно „Траен горски път „Дождевско дере”,
намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил”
/ново строителство/.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
Съгласно представената обща схема, проектното трасе на пътя започва
от ПИ 000245 – републикански път „Кюстендил - ГКПП „Олтоманци”, пресича
ПИ 000314- р.Драговищица, преминава през ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001 и
достига до крайната си точка в ПИ 089001 от КВС на землище с. Горно Уйно с
ЕКАТТЕ 16955, общ. Кюстендил.Общата дължина на проектното трасе, съгласно
приложените задание и обща схема е около 5000 м.
Искането е направено от ДГС „Кюстендил”, като е представено задание
за проектиране, обща схема и Писмо с изх. № 04-02-3/20.03.2018 г. до Регионална
инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Перник.
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 или да не разреши изработването на проект за ПУП- ПП за
определяне на трасе за обект: обект: „Траен горски път „Дождевско дере”,
намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил”
/ново строителство/, тъй като имотите през които преминава трасето са извън
границите на урбанизираната територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на ТП ДГС „Кюстендил”, град Кюстендил да възложи за
своя
сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Траен горски
път „Дождевско дере”, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС
„Кюстендил”, град Кюстендил” /ново строителство/ в обхвата на ПИ 089001,
ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ 000314 и ПИ 000245 от КВС на землище с.
Горно Уйно с ЕКАТТЕ 16955, общ. Кюстендил и одобрява заданието за
проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС при спазване разпоредбите на действащата нормативна
уредба - ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените
планове, Закона за горите, Закона за опазване на околната среда и др.

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 – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 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.
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, ал. 4 от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 61-00-78/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 757
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.03.2018 г.
Протокол № 31
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път
„Ечемика”-тр та
е степен, намир щ
а се в тер т
и ор аилния обхват на ТП ДЛС
”Осогово””.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6100-79/22.03.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Мотивирано искане с вх. № 60-00-9/12.02.2018 г. от ТП ДЛС ”Осогово” със
седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Спартак” № 52 б,
представлявано от инж. Емилия Иванова – Директор с искане на разрешение за
изработването на проект за ПУП-ПП за обект: „Нов траен горски път „Ечемика”трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС”Осогово””.
Със заявление с вх. № 60-00-9/20.03.2018 г. от ДЛС ”Осогово” град
Кюстендил, допълнително са представени преработено задание за проектиране
по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Писмо изх. № 26-00309(6)/16.03.2018 г. на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) –
Перник.
Видно от представеното задание и приложената обща схема е , че се
предвижда изграждане на обект „Нов траен горски път „Ечемика”-трета степен,
намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС ”Осогово””/ново строителство/
в обхвата на ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, ПИ 000120
и ПИ 061006 от КВС на землището на с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ.
Кюстендил. Видно от представените скици е, че всички имоти в обхвата попадат
в горска територия и държавна собственост.
Общинската администрация е разгледала представената със
заявлението документация, относно „Нов траен горски път „Ечемика”-трета
степен , в землището на с. Жиленци
Съгласно представеният проект за ПУП-ПП, проектното трасе на пътя
започва от ПИ 000078 и достига до ПИ 000120 в землището на с. Жиленци, общ.
Кюстендил. Общата дължина на проектното трасе, съгласно приложената обща
схема е 7010 м.
Искането е направено от ДЛС ”Осогово” гр. Кюстендил, като е
представено задание за проектиране, обща схема и Писмо № 26-00309(6)/16.03.2018 г. на РИОСВ – Перник.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
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 или да не разреши изработването на проект за ПУП- ПП за
определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път „Ечемика”- трета степен,
намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС ”Осогово””, тъй като имотите
през които преминава
трасето са извън границите на урбанизираната
територия.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на ТП ДЛС ”Осогово” град Кюстендил да възложи за
своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен
горски път „Ечемика”- трета степен, намиращ се в териториалния обхват на
ТП ДЛС ”Осогово”, преминаващо през имоти извън регулацията на с.
Жиленци, общ. Кюстендил – ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ
000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище с. Жиленци с ЕКАТТЕ
29386, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС при спазване разпоредбите на действащата нормативна
уредба - ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените
планове, Закона за горите, Закона за опазване на околната среда и др.

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, ал. 4 от ЗУТ.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
31-то заседание на 29 март 2018 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
29.03.2018 г., Протокол № 31/29.03.2018 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 61-00-79/22.03.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

МИХАЕЛА КРУМОВА
Председател на ОбС-Кюстендил

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 05. 04. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 05. 04. 2018 г.

