Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 786
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда периода
2018 г. – 2022 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00123/17.05.2018 г., с която докладва, че в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда кметовете на общини разработват програми за
опазване на околната среда за съответната община с период на изпълнение не помалък от три години. Програмите обхващат период на изпълнение не по-малък от 3
години.
Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират
изпълнението им.
Заложените в ОПООС конкретни програмни мерки са предвидени за период от
4 /четири/ години, който е определен в зависимост от съществуващото състояние
на общината, изискванията на нормативните актове и периода на планиране на
общинското развитие в социалната и икономическата сфера.
Досега действащата програма за опазване на околната среда на Община
Кюстендил беше със срок на действие 2014 – 2017 година.
Поради изтичане на
срока на действие на Програмата и предвид промените в нормативната база, е
необходимо приемането на нова Програма за опазване на околната среда.
Проектът на Програмата е публикуван на интернет страницата на Община
Кюстендил за мнение, възражения, препоръки, допълнение и други. Няма
постъпили мнения и възражения от граждани и/или други заинтересовани страни.
Програмата е изпратена в РИОСВ Перник за определяне на приложимите
процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие.
С писмо от директора на РИОСВ Перник Програмата е съгласувана, като е
определено, че за същата не е необходимо провеждането на процедура по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и процедура по оценка на
съвместимостта по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
територии.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда 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 и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за опазване на околната среда със срок на
изпълнение 2018 – 2022 година.

/Проектът на Общинска програма за опазване на околната среда със срок на
изпълнение 2018 – 2022 година 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, 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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 61-00-123/17.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 787
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Приемане на
коригирана Общинска програма за управление на
отпадъците за периода 2017 г. – 2020 г.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00135/29.05.2018 г., с която докладва, че в съответствие с разпоредбите на чл.52 от
Закона за управление на отпадъците кметът на общината разработва и изпълнява
Програма за управление на отпадъците на територията на съответната община,
която е неразделна част от общинската програма за околна среда.
Програмата се приема от общинския съвет, който контролира нейното
изпълнение.
Община Кюстендил има разработена и действаща Програма с период на
действие 2017 – 2020 г. Същата е приета в съответствие с общоевропейската цел за
намаляване на депонираните биоразградими битови отпадъци, и в изпълнение на
изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на Р България, според
който общините на територията на страната, следва да ограничат количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото им количество,
както и в изпълнение на Националният план за управление на отпадъците (НПУО)
за периода 2014-2020 г., в който се предвижда постигане на цел за разделно събиране
и оползотворяване на битови биоотпадъци - не по-малко от 50 на сто от
количеството на битовите биоотпадъци, образувани на регионално ниво.
Община Кюстендил, съвместно с общините Трекляно и Невестино, е
разработила инвестиционно предложение
за изграждане на компостираща
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, с който
ще въведе необходимите системи за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци, за територията на трите общини. За реализацията на инвестицията,
Община Кюстендил кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна помощ по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
BG16M1OP002-2.002,
с
проект
–
„ИЗГРАЖДАНЕ
НА
ЕКОЛОГИЧНА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РСУО „РИЛА ЕКО“.
Целта на проекта е да бъде редуцирано количеството депонирани битови
отпадъци от общините Трекляно, Невестино и Кюстендил, включени в обхвата на
Регионално сдружение за управление на отпадъците „РИЛА ЕКО“, чрез създаването
на екологично-съобразна система за управление на отпадъците в региона. Тази
система ще включва изграждане на инсталация за предварително третиране на
смесено събрани битови отпадъци, както и разделно събиране и оползотворяване на
зелени и/или биоразградими отпадъци, чрез изграждане на инсталация за
компостиране.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
Очаква се резултатите от реализацията на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РСУО „РИЛА ЕКО“ да са:
• Редуцирано количество депонирани битови отпадъци;
• Редуцирано количество на депонираните биоразградими битови отпадъци;
• Подсигурена по-чиста околна среда в региона.
Предвид отстраняване на забележки по проектното предложение се забавя и
произнасянето от страна на управляващия орган.
Гореописаното налага внасяне на промени в действащата Програма за
управление на отпадъците на Община Кюстендил, в частта засягаща изнесените в
нея статистически данни и приемане на коригирана Програма за управление на
отпадъците на Община Кюстендил с период на действие 2017-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците 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 и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема коригирана Общинска програма за управление на отпадъците със
срок на изпълнение 2017 – 2020 година, като част от Общинската програма за
опазване на околната среда.
/Коригираната Общинска програма за управление на отпадъците със срок на
изпълнение 2017 – 2020 година е приложена в Протокла/

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 61-00-135/29.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 788
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Представителство на Община Кюстендил в редовно Общо събрание на
акционерите на "Овергаз Мрежи" АД.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00136/29.05.2018 г., с която докладва, че Съветът на директорите на „Овергаз Мрежи”
АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2018 година от 11.00 часа
в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Филип Кутев” № 5, с дневен ред и проекти на
решения по включените в същия въпроси, подробно описани в депозираната в
Община Кюстендил Покана с Писмо вх. рег. №26-00-606/22.05.2018 година.
Съгласно чл. 19 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските
дружества с общинско участие, в търговско дружество, в което общината е
съдружник или акционер, представителите й в общото събрание и в органите на
дружеството се определят с решение на Общинския съвет. В решението се определят
конкретните пълномощия на избраните представители. Общинският съвет
определя представител на общината в Общото събрание на дружеството за всяко
Общо събрание, като изрично определя обхвата на представителната му власт по
всички въпроси, включени в дневния ред. Представител на общината в Общото
събрание на дружеството може да бъде Кметът на Община Кюстендил или
общински съветник. Съгласно чл.22, ал.1 от същата Наредба, в акционерните
дружества, в които общината е акционер, лицата, упълномощени да я представляват
в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под
формата на решение на общинския съвет по въпросите, включени в дневния ред на
събранието. При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Овергаз
Мрежи” АД ще се проведе на 09.07.2018 г. от 11:00 часа на същото място и при същия
дневен ред. Община Кюстендил притежава 0.1064% от акциите на дружеството,
представляващи 351 278 бр. акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 226 и чл. 227 от Търговския закон, във връзка
с чл. 19 и чл. 22 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с
общинско участие, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
І. Възлага на г-жа Росица Плачкова – зам.-кмет на Община Кюстендил да
представлява Община Кюстендил в Общото събрание на акционерите на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
„Овергаз Мрежи” АД , свикано за 22.06.2018 година от 11.00 часа в гр. София,
район „Лозенец”, ул. „Филип Кутев” № 5, като гласува по въпросите, включени в
дневния ред на събранието, както следва:
1.
“За”: приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за
2017 г.
2.
„За”: приемане на Консолидирания доклад за дейността на
Дружеството за 2017 г.
3.
“За”: приемане на одитирания Годишен финансов отчет на
Дружеството за 2017 г.
4. “За”: приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет на
Дружеството за 2017 г.
5.
“За”: приемане предложението на Съвета на директорите за
разпределяне на натрупаната и неразпределена към 31.12.2017 г.
печалба на Дружеството.
6.
“За”: приемане Доклада на регистрирания одитор, относно одита на
Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
7.
“За”: приемане Доклада на регистрирания одитор, относно одита на
Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
8.
“За”: приемане на Доклада на Одитния комитет на Дружеството за
2017 г.
9.
„За”: освобождаване от отговорност членовете на Съвета на
директорите на Дружеството за дейността им през 2017 година, като
предходният Изпълнителен директор на Дружеството – Михаил
Владимиров Захманов да се освободи от отговорност за дейността си за
периода от 01.01.2017 г. – 15.10.2017 г., а за периода от 16.10.2017 г. –
31.12.2017 г. се освобождава от отговорност новия изпълнителен
директор – Светослав Рашев Иванов.
10. “За”: приемане изборът на регистриран одитор за извършване на
задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет
на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г., и на Консолидирания финансов
отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г., да бъде извършен при
спазване на приложимите процедурни правила на Закона за
обществените поръчки, като възлага на Изпълнителния директор да
предприеме и извърши всички необходими за това фактически и
правни действия.
11.
“За”: одобряване на предложения бюджет на Съвета на директорите
на Дружеството за 2019 г.
12.
“За”: приемане на промяна в Устава на Дружеството по предложение
на Съвета на директорите.
II. По всички невключени в дневния ред на събранието въпроси
определения представител да гласува по свое усмотрение в интерес на Община
Кюстендил.
При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Овергаз
Мрежи” АД ще се проведе на 09.07.2018 г. от 11:00 часа на същото място и при
същия дневен ред.
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На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в
седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда
на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 61-00-136/29.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 789
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Одобряване на партньорско споразумение за сътрудничество във връзка с
кандидатстването на Община Кюстендил с проектно предложение „Равни възможности за
малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа
за личностно развитие“ .
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00134/25.05.2018 г., с която докладва, че по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж" 2014-2020 е отворена процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование" - Компонент 1.
Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаването качеството на
живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната
интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията
на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Специфичните цели по ОП „Развитие на човешките ресурси" са насочени
към подкрепа за социално включване чрез:
•
Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните
групи (Направление 1).
Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2).
•
•
Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3).
•
Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи (Направление 4).
Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" е
насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до
образование и обучение.
Община Кюстендил ще кандидатства с проект „Равни възможности за
малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и
подкрепа за личностно развитие“, като реализацията на операцията ще позволи по
взаимодопълващ се начин да бъдат използвани възможностите на двете оперативни
програми.
По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ партньорството е задължително и по двете оперативни програми.
Асоциирани партньори на Община Кюстендил са Агенция по заетостта,
Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и Министерство
на образованието и науката.
Съгласно Условия за кандидатстване партньорство с поне една
неправителствена организация и един работодател за дейностите по ОП РЧР е
задължително. Допустимо е наличието на повече от един партньор. Допустимо е
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партньорство между общини. Партньорство с поне една организация с нестопанска
цел, определена за осъществяване на общественополезна дейност и едно училище
или детска градина за дейностите по ОП НОИР е задължително, като всеки
партньор е избран на база публична и прозрачна процедура за избор, гарантираща
свободна и лоялна конкуренция, развнопоставеност и недискриминация на всички
организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като
партньори.
Съгласно Насоките за кандидатстване е необходимо одобряване на
споразумение за сътрудничество между Община Кюстендил и конкретните
партньори – Детска градина „Слънце“, Трето основно училище „Проф. Марин
Дринов“, Сдружение „Център за неформално образование и културна дейност –
АЛОС“, „ФАБИЕС“ ЕООД“ „Булплан Инвест”, „Рамира Кюстендил” ООД, „Суна 2“
ООД, „Гринд Лаб“ ЕООД, което да бъде одобрено от Общински съвет – Кюстендил.
По дейностите финансирани по ОП РЧР е предвидено да се обзаведе,
оборудва и разкрие „Център за развитие на уязвими общности” в част от имот публична общинска собственост – 2 бр. кабинети, намиращи се на ІІ-ри етаж в
сградата на Обединен детски комплекс с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов"
№ 7.
Към Центъра ще се формира мултидисциплинарен екип (МДЕ) от 5
специалиста в областта на трудовата заетост, психо - социалната подкрепа и
здравната грижа, които ще оказват практическа помощ по социално-личностни
проблеми и психо-социални потребности на хората от целевите групи.
Създаването на „Център за развитие на уязвими общности” ще допринесе за
разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от
уязвимите групи и/или техните семейства, чрез предоставяне на възможности за
връщането на реалния пазар на труда. Реализирането на настоящата процедура ще
разшири и обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги,
предоставяни в общността на територията на община Кюстендил.
По проекта ще се проведе обучение за придобиване на 1-ва степен на
професионална квалификация. Обучените лица ще получат легитимно
Свидетелство за професионално обучение като на 40 лица ще бъде осигурена
трудова заетост за срок до 12 месеца при работодатели, партньори на Община
Кюстендил.
Целеви групи по ОП РЧР са:
1. Представители на ромската общност;
2. Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
3. Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски
и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
Дейностите ОП НОИР ще бъдат реализирани от Център за неформално
образование и културна дейност Алос - партньор на Община Кюстендил в ДГ
„Слънце” и ОУ „Марин Динов” гр. Кюстендил. Децата и техните семейства ще имат
възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за
реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в
детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в
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образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и
приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.
Целеви групи по ОП НОИР са:
1. Деца и ученици от етническите малцинства и/или от маргинализирани
групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
2. Родители от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи,
и от семейства, търсещи или получили международна закрила.
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. 59, чл. 60 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 11
от ЗОС и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 21, 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:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кюстендил по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование" - Компонент 1 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
2. Одобрява споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по
проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 61-00-134/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 790
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
2018 г.

Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00125/25.05.2018 г., с която докладва, че предложените промени са във връзка с
възникнала необходимост от добавяне на нови обекти в поименния списък за
капиталови разходи по бюджета на Община Кюстендил за
2018 г., финансирани
със собствени приходи.
1. Автомобилното обслужване на общинската администрация се осъществява от
четири броя морално остарели и технически амортизирани автомобили.
Същите аварират непрекъснато като спрямо цялостното им състояние
честите ремонти са икономически нецелесъобразни.
В тази връзка е необходимо закупуването на моторни превозни средства, които
да посрещат нуждите на общинска администрация. Средствата предлагам да бъдат
от намаление на параграф 1015 „Материали“, дейност „Общинска администрация“.
2. Постъпила е докладна записка с вх. №53-00-61/22.05.2018 г. от директора на
ОП „Чистота“, относно необходимостта от закупуване на два специализирани
сметосъбиращи автомобила – втора употреба.
Към настоящия момент ОП „Чистота“ разполага със седем сметосъбиращи
автомобила, с помощта на които се осъществява събирането и извозването на
битовите отпадъци на територията на цялата община. Техниката е стара и крайно
амортизирана, което неминуемо води до чести и скъпи ремонти.
С цел подобряване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на
територията на Община Кюстендил, предлагам средствата да бъдат за сметка на
намалението на средствата
по параграф § 10-15 „Материали“, дейност 623
„Чистота“, където се очертават икономии на база
направения анализа на
разходната част на Бюджета на Община Кюстендил към 30.04.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
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Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2018 г. както следва:
1. Намалява размера на средствата по параграф §10-15 „Материали“, дейност
122 „Общинска администрация“ в частта на местните дейностти с 36 000
(тридесет и шест хиляди)
2. Намалява размера на средствата по параграф §10-15 „Материали“, дейност
623 „Чистота“ с 36 000 (тридесет и шест хиляди лева).
3. Увеличава заложените средства за капиталови разходи по бюджета на
Община Кюстендил за 2018г. със 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева с
източник за финансиране от собствени приходи.
4. Добавя в поименния списък за капиталови разходи (Приложение № 4)
следните обекти с източник на финансиране от собствени приходи:
Обект
Било
Закупуване на превозни средства за нуждите на
общинска администрация
0
Закупуване на сметосъбираща техника за нуждите на
ОП „Чистота“
0

Става
36 000
36 000

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 61-00-125/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 791
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Предоставяне на капиталов трансфер за храм „Св. Теодор Тирон“, с.
Соволяно, община Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00126/25.05.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпила докладна записка с вх.
№ 92-00-230/04.05.2018 г. от Църковното настоятелство при храм „Св. Теодор
Тирон“, с. Соволяно, община Кюстендил, предлагам на Общинския съвет да отпусне
капиталов трансфер в размер на 3 700,00 лева за финансиране на ремонта на
покрива на храма.
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:
Да бъде предоставен капиталов трансфер в размер на 3 700,00 (три хиляди и
седемстотин) лева от бюджета на община Кюстендил за 2018 г. за финансиране
на ремонта на покрива на храм „Св. Теодор Тирон“, с. Соволяно, като средствата
да бъдат изплатени от
§55-03 „Капиталови трансфери за организации с
нестопанска цел“, дейност „Др. дейности по културата“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в
седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда
на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
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Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и
реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 61-00-126/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 792
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Допълване на Списъка на персонала, имащ право на транспортни 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 № 61-00113/11.05.2018 г., с която докладва, че социално подпомагане и Община Кюстендил
по предоставяне на услугата „Личен асистент”, през м. Май 2018 г. е назначено едно
лице на длъжност „личен асистент”, което ще пътува от местоживеенето до
местоработата и обратно за периода от 02.05.2018 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.
и с Решение № 742/29.03.2018 г. на ОбС-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,
допълнен с Решение №715/28.02.2018 г. и с Решение № 742/29.03.2018 г. на ОСКюстендил със следното лице:
№ име, презиме фамилия на
пътуващия
1
ЕМИЛИЯ ДРАГАНОВА
МИТОВА

направление на пътуване
С. ЖИЛЕНЦИ - ГР. КЮСТЕНДИЛ – С.
ЖИЛЕНЦИ

Средствата да бъдат осигурени за сметка на собствените приходи на
Община Кюстендил за 2018 г.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 61-00-113/11.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 793
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Финансово подпомагане на Театралната школа към Обединен детски
комплекс – Кюстендил.
Мотиви: Председателят на Общински съвет - Кюстендил е внесъл за
разглеждане ДЗ № 94-00-1850/22.05.2018 г., с която докладва, че е постъпило искане
до председателя на Общински съвет - Кюстендил с вх. № 94-00-1850/14.05.2018 г. от гжа Ани Кръстева – Ръководител на Театрална школа към Обединен Детски
Комплекс – Кюстендил, за предоставяне на финансова помощ, във връзка с
предстоящо пътуване и участие в XXII Национален ученически театрален фестивал
„Климент Михайлов” – гр. Русе (9-16 юни 2018 г.) на учениците от четвърта група на
Театралната школа в ОДК, с драматичната постановка „Съкровището на Силвестър”
от Анжел Вагенщайн. Организатори на фестивала са Община Русе и Общински
детски център за култура и изкуство, със съдействието на ОП „Русе Арт“ и
Драматичен театър „Сава Огнянов“.
В искането си г-жа Кръстева, обстойно представя постиженията на
безплатната театрална школа на Обединен детски комплекс в Кюстендил, която се
посещава от повече от 120 деца на възраст между 6 и 18 години, а именно:.
Още от миналата учебна година децата участват в много фестивали и
завоюват престижни награди като представят по достоен начин града ни. Ето някои
от най-престижните:
− На Международния детски фестивал "Млади таланти - 2017”, организиран
от Национален дворец на децата и Министерството на образованието и науката,
малките театрали бяха отличени с „Голямата награда” за кукления спектакъл
“Мишките“ .
− Театралната школа при Обединен детски комплекс се представи отлично
и на ХІІІ Национални ученически театрални празници „Тодор Колев” в град
Шумен 2018 и бяха отличени с грамота за „Високи постижения в театралното
изкуство”. Организатори на изявата бяха Министерството на образованието и
науката, Национален дворец на децата, Община Шумен и ОДК – Шумен.
− Със специалната награда „За цялостно представяне“ бяха отличени децата
от театралната школа към ОДК с ръководител Ани Кръстева на Международния
детски фестивал „Млади таланти 2018“ в София организиран от Национален дворец
на децата и Министерството на образованието и науката. Школата участва с три
спектакъла – куклената пиеса «Дракончето в мен» по Михаил Калдъръмов, пиесата
«Съкровището на Силвестър» от Анжел Вагенщайн и мюзикъла «Храбрият оловен
войник» от Мая Дългъчева и Лили Александрова. ОДК – Кюстендил бе представен с
най-голям брой участници – 66. Сред малкото наградени в раздел „Театрално
изкуство“ индивидуални отличия получиха и двама кюстендилски актьори. С
медали и грамоти „За актьорско майсторство“ бяха отличени Алекс Георгиев в
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.
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ролята на Едноокия и Кристияна Кръстева в ролята на Фелиция от спектакъла
„Съкровището на Силвестър“.
Театралната школа се включва активно и в честванията организирани от
Община Кюстендил с рецитали, драматизации и празници от културния календар
на Общината.
Това са деца, които работят и творят цяла учебна година, а само през тази
представиха достойно града ни на два престижни фестивала с три пиеси, които
кюстендилската общественост може да гледа съвсем безплатно на 3, 17 и 29 май в
Общински драматичен театър. Пиесите са включени в Културния календар на град
Кюстендил.
Младите театрали са ентусиазирани да представят с творчеството си
Кюстендил и на Националния ученически театрален фестивал „Климент
Михайлов“, който ще се проведе в град Русе от 9 до 16 юни. Средствата за пътуване
на трупата са твърде ограничени. За целта, децата, техните родители и екипът на
ОДК, със съдействието на Община Кюстендил организират кампания „СМЕТ ЗА
ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР“, като за целта на 19 май от 09:00 часа на цирковата площадка
имаше обособен пункт за събиране на отпадъци, като събраните средства ще бъдат
използвани за участието във фестивала.
При разчет на необходимите средства за пътуването и участието във
фестивала на 19 актьора, 1 ръководител и 1 медицинско лице, при престой с две
нощувки и превоз с лицензиран превозвач одобрен от Община Кюстендил, е
изчислено, че са необходими не по-малко от
2 500 лева. Разходите за
командировъчни на придружаващите и храненията на участниците ще се поемат от
родителите и ОДК Кюстендил. За съжаление събраните средства от кампанията
„СМЕТ ЗА ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР“ да крайно недостатъчни и без финансова помощ за
осъществяване на пътуването - за покриване на разходи, свързани с участието на
децата във фестивала, те няма да могат да участват в това значимо събитие.
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:
1. Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на Театралната школа към
Обединен детски комплекс - Кюстендил за подпомагане на участието в XXII
Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов” – гр. Русе (9 16 юни 2018 г.).
2. Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Кюстендил за

2018 г. по параграф 4214 I „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 94-00-1850/22.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 794
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Предоставяне на финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „Арт
Студио ТРУПАТА“ за участие в Международният младежки театрален фестивал
„Приятели на България“ в гр. Албена.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00127/25.05.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпило писмо с вх. номер 9200-246/10.05.2018 г. от Станислава Ризова – председател на Сдружение с
нестопанска цел „Арт Студио ТРУПАТА“. Сдружението е създадено с цел да
популяризира всички видове изкуства сред децата и младите хора. Създадена е и
голяма театрална трупа, която представя авторски постановки, като всички
представления до момента са играни благотворително за болни деца. Арт Студио
„ТРУПАТА“ с постановката си „Наследникът“ e поканена за участие в
Международният младежки театрален фестивал „Приятели на България“, който
ще се проведе от 09 до 11 юли 2018 г. в курорта Албена. Това е престижен
международен форум и така ще бъде представен както нашия град, така и децататворци. За реализацията на това участие са необходими доста средства, като част
от тях са набрани от представлението на сцената на Общински драматичен театър
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:
1. Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2018 г. 1
000,00 (хиляда) лева на Сдружение с нестопанска цел „Арт Студио ТРУПАТА“ за
покриване на част от разходите за участие в Международният младежки
театрален фестивал „Приятели на България“ в курорта Албена.
2. Средствата да бъдат изплатени от §45-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 61-00-127/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 795
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
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 № 93-0086/25.05.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпили:
1. Заявление с вх. № 94-00-1693/26.04.2018 г. от Бойчо Стоянов Юстиниянов с
адрес: ул. „Самодивска” № 30, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил относно финансова
подпомагане за оперативна интервенция на гръбначния стълб.
2. Заявление с вх. № 94-00-1783/08.05.2018 г. от Аделина Илиева Лазарова с
адрес: ж.к. „Герена”, бл. 166, ет. 1, ап. 3, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно
финансово подпомагане за закупуване на дихателен апарат на синът й Алекс
Лазаров.
3. Заявление с вх. № 94-00-1900/18.05.2018 г. от Алекс Асенов Лазов с адрес: ул.
„Парижка комуна” № 16, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно финансово
подпомагане по социални причини/тежка инвалидизация на бащата и смърт на
майката/.
4. Заявление с вх. № 94-00-1906/18.05.2018 г. от Нели Стоилчова Анастасова с
адрес: ж.к. „Герена”, бл. 152, ет. 6, ап. 318 гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, относно
финансова невъзможност за продължаване на лечението на синът й Никола
Анастасов със синдром на West.
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:
I. Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат отпуснати
финансови средства в размер, както следва:
1. Бойчо Стоянов Юстиниянов на 37 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
2. Алекс Гошов Лазаров на 20 години в размер на 1000 /хиляда/ лв.;
3. Алекс Асенов Лазов на 14 години в размер на 500 /петстотин/ лв.;
4. Никола Мартинов Анастасов на 4 години в размер на 300 /триста/ лв.;
II. Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2018 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 93-00-86/23.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 796
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Финансово подпомагане в размер на 12 084,00 лева /дванадесет хиляди
осемдесет и четири лева/ с ДДС представляващи транспортни разходи на деца и юноши от
ДЮШ /детско юношеска школа/ на ФК „Велбъжд” за провеждане на първенствата по
футбол съобразно програмата на БФС /Български футболен съюз/ за есенния дял на
спортно-състезателната 2017/2018 г.
Мотиви: Общинските съветници от ПП „Зелена партия” към Общински съвет
– Кюстендил са внесли за разглеждане ДЗ № 48-00-7/28.05.2018 г., с която докладват,
че с настоящото изложение желаят да запознаят накратко Общински съвет –
Кюстендил със статута и структурата на клуба, както да поставим на вниманието Ви
някои проблеми, за решаването на които, вярваме, че може да помогнете и Вие.
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ - ФУТБОЛЕН КЛУБ „ВЕЛБЪЖД” -гр. Кюстендил е сдружение,
регистрирано по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел, като
основната му цел съгласно регистрацията и устава му е „ Чл.5./1/ФК осъществява
дейност в обществена полза, чрез развитието и утвърждаването на физическата
култура и като наследник на футболните традиции в гр. Кюстендил и изразяваща се
в създаване, подкрепа и подпомагане на футболен клуб, обучение на състезатели,
участие в първенства, съгласно правилата на БФС, предприемане на мерки за
популяризиране на футболната игра."Сдружението се ръководи от г-н Васил
Русаков - председател.
През спортно състезателната 2016 г. - 2017 г. мъжкия отбор изпадна от
Югозападната „В" АФГ в по долна група, като през сезон 2017 г. – 2018 г. взема
участие в първенството на Областната група “Осогово” А/мъже/.
Въпреки изпадането на мъжкия отбор през есенния дял на спортно
състезателната 2017 г- - 2018 г. във футболния клуб продължиха да се подготвят
няколко групи деца от набор 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г., както и две
групи U15 и една U17 , като приблизителният брой на състезателите бе около 150 160 деца. Всичките взеха участие през есенния дял на спортно състезателната 2017 г.
– 2018 г. в първенствата и турнирите по футбол, организирани и администрирани
от БФС и Аматьорската футболна лига.
През спортно състезателната 2017 г. – 2018 г. в Община – Кюстендил не е
постъпвала докладна записка, включително не са отпускани и парични средства,
необходими за заплащане на транспорт, свързан с участие на децата от
ФК”Велбъжд” във футболна среща извън гр. Кюстендил.
Необходимите средства разходвани за транспортни разходи за деца през
есенния дял на ФК”Велбъжд” на спортно - състезателната 2017 г. – 2018 г. за участие
в първенствата по футбол програма утвърдена от БФС, считано от м. септември 2017
г. до м. декември 2017 г. са в размер на 12 084,00 лева/дванадесет хиляди осемдесет и
четири лева/, съобразно извършените превози извън гр. Кюстендил по представен
заверен списък между възложител и изпълнител по договор за превоз на пътници и
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.
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приложена фактура. Към настоящия момент сумата все още не е разплатена към
фирмата изпълнител.
Средствата, които получава клуба от дарения и спонсори не са достатъчни до
покрият тези разходи на клуба, отчитайки състоянието на българския футбол и
реалното икономическо състояние на държавата.
Излагайки финансовите проблеми на клуба, в името на добрия имидж на
града ни, радостта на децата, ФК”Велбъжд” разчита на Вашата подкрепа и
съдействие за нормалното функциониране на клуба
и осъществяване на
поставените цели.
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:
1. Отпуска от бюджета на Община Кюстендил финансово подпомагане за
сумата в размер на 12 084,00 лева/дванадесет хиляди осемдесет и четири лева/ с
ДДС представляващи транспортни разходи на деца и юноши от ДЮШ/детско
юношеска школа/ на ФК”Велбъжд” за провеждане на първенствата по футбол
съобразно програма на БФС /Български футболен съюз/ за есенния дял на
спортно-състезателната 2017/2018 г.
2. Средствата да бъдат изплатени от §45-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 48-00-7/28.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 797
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кюстендил по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и х ор а с
увреждания“.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00138/30.05.2018 г., с която докладва, че Община Кюстендил
е
конкретен
бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за
възрастни и хора с увреждания“ се реализира в рамките на приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и допринася за
осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и
възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
По процедурата се финансират дейности само в общините, включени в
Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността,
одобрени от Междуведомствената работна група за управление и координация на
процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с
увреждания.
Община Кюстендил е конкретен бенефициент по настоящата процедура
съгласно Картата на услугите по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, с определени 4
\четири\ социални услуги. За целта общият размер за безвъзмездна финансова
помощ е 2 218 163 лв. за изграждането, обзавеждането и оборудването на 1 \един\
Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните
семейства и 3\три\ Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост.
Максималният размер на БФП в лв. за всеки конкретен бенефициент е
определен на база на индикативните стойности по видове услуги.
Важно е да се подчертае, че изграждането на инфраструктурата по ОПРР за
предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора се
основава на функционални изисквания и насоки за изграждане на новата
инфраструктура, съобразени с релевантните европейски документи за
деинституционализация и живот в общността, разработени от Министерство на
труда и социалната политика.
Основният резултат, който трябва да бъде постигнат чрез интервенциите по
ОПРР в рамките на настоящата процедура е създаване на подходяща
инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги за
възрастните хора и хората с увреждания. Целта е да се финансират проекти, които
допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора и
хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие. В тази връзка съгласно
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заложеното в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа, е гарантирана допълняемост,
интегрираност и устойчивост на мерките, като е предвидено по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да се финансира
предоставянето на услугите, създадени в рамките на инфраструктурните проекти
по ОПРР 2014-2020. В тази връзка и на база Картата на услугите за подкрепа в
общността за Община Кюстендил е предвидено и изграждане на Център за
социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с
умствена изостаналост.
С Решение № 785 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 26.04.2018 г. е дадено съгласие да бъде изработeн проект за изменение
на действащия план за регулация и проект за план за застрояване в обхвата на УПИ
І „За училище” в кв. 11 по плана за регулация на с. Вратца, общ. Кюстендил,
съгласно изготвената скица- предложение. Поради краткия срок за кандидатстване
и продължителната процедура, която трябва Община Кюстендил да проведе и
съгласува с Министерство на образованието и науката по изпълнение на
горецитираното Решение, след обстоен анализ на имотите в землището на село
Вратца, предлагам на Общинския съвет да даде съгласие за кандидатстване на
Община Кюстендил по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните
услуги за възрастни и хора с увреждания“ с три имота, а именно: УПИ I, кв. № 14 с
обща площ – 1013 кв.м., актуван с АОЧС № 4862 от 30.05.2018 г., УПИ II, кв. № 14 с
обща площ 1023 кв. м., актуван с АОЧС № 4863 от 30.05.2018 г. и УПИ III, кв. № 14 с
обща площ 875 кв. м., актуван с АОЧС № 4864 от 30.05.2018 г., в които ще бъдат
изградени трите центъра за грижа на лица с умствена изостаналост.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, 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 общинска
собственост и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, 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. Отменя Решение № 785 прието на заседание на Общински съвет –
Кюстендил проведено на 26.04.2018 г.
2. Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства с проектно
предложение
по
процедура
BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа
за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“ като за нуждите на проекта бъдат използвани имоти, находящи се
в землището на село Вратца, а именно:
• УПИ I, кв. № 14 с обща площ – 1013 кв.м., актуван с АОЧС № 4862 от 30.05.2018 г.
• У ПИ II, кв. № 1 4 с обща площ – 1023 кв. м., актуван с АОЧС № 4863 от
30.05.2018г.
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• УПИ III, кв. № 14 с обща площ – 875 кв. м., актуван с АОЧС № 4864 от
30.05.2018г.
3. Поема ангажимент за създаване на съответните социални услуги - 1
\един\ Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства и 3\три\ Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост.
4. До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на
настоящия проект, ще стартира създаването на съответните социални услуги;
5. Социалните услуги ще бъдат поддържани минимум 5 години след
датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането
за окончателно плащане от страна на управляващия орган;
6. Предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма
да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за
окончателно плащане от страна на управляващия орган.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 61-00-138/30.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 798
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения – публична
общинска собственост, находящи се в гр.Кюстендил, ул.”Ефрем Каранов” № 33 А.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 6 1-00137/29.05.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило искане с вх.
№ 24-00-319/28.05.2018 г. от Бойко Шопов – Директор на дирекция „Социално
подпомагане” – гр. Кюстендил за предоставяне безвъзмездно управление на
помещения от сградата на детска ясла „Радост”,представляващи „бивш кухненски
блок”.
Помещенията се намират на първия етаж на детската ясла и са с обща
застроена площ 119.18 кв.м. Сградата е построена в поземлен имот с идентификатор
41112.500.224, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Ефрем Каранов” № 33
А, актуван с АПОС № 2018/28.07.2010 г. на Община Кюстендил и същите не се
използват за нуждите на детската ясла.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 17,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, 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 да бъдат предоставени за безвъзмездно управление за срок
от 5 (пет) години на Агенция за социално подпомагане – гр. София, за нуждите
на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кюстендил, помещения находящи се
на първия етаж, представляващи „бивш кухненски блок” с обща застроена площ
119.18 кв.м, част от ПИ 41112.500.224.1,с административен адрес: гр. Кюстендил, ул.
”Ефрем Каранов” № 33 А.
2.Консумативите за ток, вода и отопление са за сметка на Агенция за
социално подпомагане – гр. София.
3.Задължава Кмета на Община Кюстендил да сключи договор с Агенция за
социално подпомагане – гр. София.

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
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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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 61-00-137/29.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 799
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Ползване на стояща дървесина на корен от физически лица за лични нужди
без право на продажба през отоплителен сезон 2018/2019г. от общинските гори.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00121/17.05.2018 г., с която докладва, че с Решение № 625/30.11.2017 г. Общински съветКюстендил прие Годишен план за ползане на дървесина от общинските гори през
2018 г., в който за задоволяване нуждите на местното население са включени 3607
плътни куб. метра лежаща маса, които са разпределени по следния начин:
- широколистни дърва за огрев - 1 254 м3,
- иглолистни дърва за огрев - 2 253 м3,
- иглолистна строителна дървесина -100 м3, от която:
Едра
Средна
Дребна
3
3
м
м
м3
10
30
60
Иглолистната строителна дървесина и дървата за огрев ще бъдат разпределени
на база изготвени списъци на кметовете и кметските наместници по населени места,
съгласно изискванията на чл. 111, ал. 2, т. 2, ал. 3, ал. 4,т. 1 от Закона за горите.
С цел задоволяване нуждите на по-голям брой правоимащи лица
максималното количество, което физическо лице може да отсече, предлагаме да бъде
8 пространствени куб. метра широколистни дърва за огрев и 10 пространствени куб.
метра иглолистни.
Предлагаме цената с ДДС на дървата за огрев и таксите за превозен билет и
позволително за закупуване на дървесина да бъде същата, както през 2017 г., а
именно:
- За 1 пространствен кубичен метър широколистни дърва за огрев -20,00 лв;
- За 1 пространствен кубичен метър иглолистни дърва за огрев -10,00 лв;
- За издаване на превозен билет такса от 1,50 лв;
- За издаване на позволително за закупуване на дървесина- такса от 1,50 лв;
Цената на иглолистната строителна дървесина по сортименти, която
физическо лице може да закупи на корен да бъде по Ценоразпис за продажба на
стояща дървесина на корен от съхнещи иглолистни култури, приет с Решение
№483/29.10.2013 г., изм. с Решение №707/25.05.2014 г. на ОбС-Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 46, т. 1, чл. 71, ал. 1, т. 6, ал. 2, т. 1, ал. 7, ал. 8, ал. 9
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от
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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 предоставени от общинските гори 3 507 м3 дървесина, от която 1
254 широколистна и 2 253 иглолистна дървесина за задоволяване на
нуждите на местното население с дърва за огрев.
2. Определя общ лимит на иглолистната строителна дървесина в размер на
100 м3, разпределена по категории, както следва:
Едра
Средна
Дребна
м3
м3
м3
10
30
60
3. Определя лимит за добив от общинските гори на дървата за огрев от едно
домакинство – до 8 пространствени кубически метра широколистни и до
10 пространствени кубически метра иглолистни.
4. Определя лимит за иглолистна строителната дървесина на едно
домакинство до 3 куб. метра.
5. Приема цени с ДДС на дървата за огрев, както следва:
20,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър широколистни дърва за
огрев;
10,00 лв. за 1 пространствен кубичен метър иглолистни дърва за огрев;
6. При издаване на превозен билет и позволително за закупуване на
дървесина на правоимащите лица да се събира такса по 1,50 лв. с ДДС.
7. Продажните цени на иглолистната строителна дървесина по сортименти,
която физическо лице може да закупи на корен е по Ценоразпис за
продажба на стояща дървесина на корен от съхнещи иглолистни култури
приети с Решение № 483/29.10.2013 г., изм. с Решение № 707/25.05.2014 г. на
ОбС-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.
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Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 61-00-121/17.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 800
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Определяне на пазарна стойност на движими вещи – общинска
собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00133/25.05.2018 г., с която докладва, че автомобилното обслужване на общинската
администрация се осъществява от морално стари и технически амортизирани
автомобили, а именно:
1.Форд Транзит с брой на местата 8 с място на водача, с регистрационен номер
КН02-80АМ, който от месец март не е в движение, поради сериозна повреда в
ходовата част.
2.Опел Вектра с регистрационен номер КН27-54АХ.
3.Хюндай Лантра с регистрационен номер КН45-98АК.
Същите аварират непрекъснато и се нуждаят от сериозни ремонти, които спрямо
цялостното им състояние е икономически нецелесъобразно да бъдат извършвани,
поради което Община Кюстендил е възложила на независим оценител изготвянето
на пазарна оценка за всеки автомобил. Оценките са изготвени от инж. Никола
Кирилов Велков от гр.Кюстендил, лицензиран оценител „Машини и съоръжения” –
Лиценз № 9137/29.08.2000 г. на „Агенцията за приватизация”, утвърдени за вещи
лица от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт, обнародван в ДВ
бр.37 от 19.05.2009 г.
Лек автомобил марка „ФОРД”, модел „Траназит” с 8+1 места с рег.№ КН 0280
АМ, с рама №WF0KXXGBVHSS19228, снабден с 4-цилиндров дизелов двигател
№4GCSS19228, с работен обем 1996 см3 и мощност 82 КW (111 кс ), с първоначална
регистрация от 29.08.1996г. и към момента е на 21 години. Автомобилът е с корозия
напреднала в областта на веждите, същият не е изправен, поради аварирал карданен
вал (износено шлицово съединение) и от месец март не е в движение, поради
сериозна повреда в ходовата част. Показанието на километропоказателя му е 528 085
км.
Лек автомобил марка „ОПЕЛ”, модел „Вектра” с регистрационен № КН 2754
АХ с рама №WOL000036V1035V1035917, снабден с 4-цилиндров бензинов двигател
№X18XE14208418 с работен обем 1800 см3 и мощност 85 КW (115 кс), с първоначална
регистрация от 05.11.1996г. към настоящия момент е на 21 години. Автомобилът е с
корозия в областта на рамата, с общо техническо състояние, което съответства на
възрастта му. Показанието на километропоказателя му е 455 524 км.
Лек автомобил марка „ХЮНДАЙ”, модел „Лантра” с регистрационен № КН
4598 АК с рама № КМНJF31RPPU429987, снабден с 4-цилиндров бензинов двигател
№965879G4CR с работен обем 1599 см3 и мощност 66КW (90 к.с), с първоначална
регистрация от 03.04.1998г., към момента е на 20 години. Автомобилът е с корозия,
особено напреднала по задните калници (в областта на веждите), с общо техническо
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състояние, което съответства на възрастта му. Показанието на километропоказателя
му е 459 608 км.
Икономически целесъобразно е гореизброените автомобили, да бъдат обект
на разпоредителни сделки, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
чл. 43, ал. 2 т. 1, във връзка с чл. 68, т. 1, чл. 69, ал. 2, чл. 77, ал. 1, т. 7 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.1. Утвърждава пазарна оценка на лек автомобил марка „ФОРД”, модел
„Траназит” с 8+1 места с рег.№ КН 0280 АМ, в размер на 2 250.00 (две хиляди
двеста и петдесет ) лева без ДДС.
1.2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил лек автомобил марка
„ФОРД”, модел „Траназит” с 8+1 места с рег.№ КН 0280 АМ, да бъде реализиран
чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава осма от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество при начална тръжна цена от 2 250.00 (две хиляди двеста и петдесет )
лева без ДДС.
2.1. Утвърждава пазарна оценка на лек автомобил марка „ОПЕЛ” модел
„Вектра”, с рег.№ КН 2754 АХ, в размер на 1 780.00 (хиляда седемстотин и
осемдесет) лева без ДДС.
2.2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил лек автомобил марка „ОПЕЛ”
модел „Вектра”, с рег.№ КН 2754 АХ, да бъде реализиран чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване по реда на глава осма от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при начална
тръжна цена от 1 780.00 (хиляда седемстотин и осемдесет) лева без ДДС.
3.1. Утвърждавам пазарна оценка на лек автомобил марка „ХЮНДАЙ”,
модел „Лантра” с регистрационен № КН 4598 АК, в размер на 1 300.00( хиляда и
триста) лева без ДДС.
3.2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил лек автомобил марка
„ХЮНДАЙ”, модел „Лантра” с регистрационен № КН 4598 АК да бъде
реализиран чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество при начална тръжна цена от 1 300.00 ( хиляда и триста)
лева без ДДС.
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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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 61-00-133/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 801
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на имот общинска собственост, във
връзка с изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ІV - 269, УПИ VІІІ – 275, УПИ ІХ –
274 и УПИ Х – 273, кв. 30, по плана на с. Багренци, общ. Кюстендил и сключване на
предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00128/25.05.2018 г., с която докладва, че във връзка с постъпило заявление № УТ
1800/22.01.2018 год. от Христо Иванов Славчов, е поискано да бъде разрешено
изработването на проект за изменение на действащия план за регулация (ИПУП –
ПР), в обхвата на УПИ ІV – 269, УПИ VІІІ – 275, УПИ ІХ – 274 и УПИ Х – 273 в кв.30 по
действащия регулационен план на с.Багренци, общ. Кюстендил и Заявление № УТ
1800/27.11.2017 год., за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Съгласно представените нотариален акт № 43, том ІІІ, дело № 911/1972 год. и
нотариален акт за поправка № 63, том ІV, дело № 1574/1974 год., е видно, че
заявителя Христо Иванов Славчов е собственик на УПИ ІХ – 274, в кв.30 по плана на
с.Багренци, общ. Кюстендил.
С Решение № 673/29.12.2017 год. от Протокол № 28 на Общински съвет –
Кюстендил е дал съгласие да се разреши на заявителя да възложи за своя сметка
изработването на проект за ИПУП –ПР за УПИ ІХ – 274 в кв.30 по плана на
с.Багренци, общ. Кюстендил, както и да сключи предварителен договор и
окончателен договор за прехвърляне на собственост между Община Кюстендил и
Христо Иванов Славчов.
В изпълнение на Решение № 673/29.12.2017 год. и необходимостта от
сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне право на
собственост, бе възложено изготвянето на пазарна оценка на поземлен имот с площ
11.00 кв.м. – общинска собственост, намиращ се между улица с о.т. 36 – о.т. 30 и имот
собственост на заявителя.
В изпълнение разпореждането на чл.41, ал.2 от ЗОС, лицензираният оценител
е изготвил пазарна оценка на придаваемия се имот, в размер на:
80,00 лв. (осемдесет лева) без вкл. ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл.41, ал. 2 от
ЗОС, чл. 15, ал. 3, ал. 5, чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 5, ал. 2, във
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
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1. Утвърждава пазарната оценка на поземлен имот с площ 11.00 кв.м. общинска собственост, намиращ се между улица с о.т. 36 – о.т. 30 и имот
собственост на заявителя, който се придава към УПИ ІХ – 274 в кв.30, по плана на
с.Багренци, общ.Кюстендил, в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева) без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил, да сключи предварителен и
окончателен договор с Христо Иванов Славчов.
3. Актуализира приложение № 1 от Годишната програма
разпореждане с общинска собственост за 2018 год., с описания в т.1 имот.

за

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 61-00-128/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 802
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл. 3, ал. 2
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение
№768/31.07.2014 г. на ОбС - гр. Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00124/25.05.2018 г., с която докладва, че с Протокол №2/21.05.2018 г. Комисия,
назначена със Заповед №РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил, е
разгледала Заявление с вх. №94-00-1881/17.05.2018 г. по описа на Община Кюстендил
от Георги Кирилов Василев, относно обезщетяване с тристайно жилище от
общинския жилищен фонд, а именно: апартамент №2, ет.1, вх.А в жилищен блок
ППП-33, находящ се на ул. „Цар Освободител“ №270, гр. Кюстендил и общински
гараж, находящ се на ул. „І-ви Май“ №10 в гр. Кюстендил.
Георги Василев е отчужден собственик на имот в кв. 340 по плана на гр.
Кюстендил, отреден за жилищен комплекс. Със Заповед №1861/17.11.1982 г.,
издадена на основание чл. 257, ал. 3 от ЗТСУ /отменен/, се конкретизира начина на
обезщетение: тристайно жилище и гараж в жилищен блок 142А, кв.340 по плана на
гр. Кюстендил. Блокът, обект на обезщетението е отпаднал от строителство.
От момента на отчуждаването до настоящия момент Георги Василев и
семейството му живеят в оборотно жилище с адрес: гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“
бл.95, вх.А, ет.6, ап.13, предоставено от Община Кюстендил.
Във връзка с подадено заявление от Георги Кирилов Василев с вх. №94-001881/17.05.2018 г., което отговаря на изискванията на чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ /отм./ за
промяна на местонахождението на обезщетението е видно, че същият желае да бъде
обезщетен с тристайно жилище а именно: апартамент № 2, ет.1, вх.А в жилищен
блок ППП-33, находящ се на ул. „Цар Освободител“ №270, гр. Кюстендил и
общински гараж, находящ се на ул. „І-ви Май“ №10 в гр. 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, чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 3, ал. 2 от НУРУЖНННПОЖ и Протокол № 2/21.05.2018 г. на
Комисия, назначена със Заповед № РД-00-297/28.03.2016 г. на Кмета на Община
Кюстендил и 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:
1. Изважда от списъка „Жилища за отдаване под наем” жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” бл.33, вх.А, ет.1, ап.2 и го
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включва в списъка „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди“.
2. Включва в списъка „Жилища за отдаване под наем“ жилището,
находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“ бл.95, вх.А, ет.6, ап.13.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 61-00-124/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 803
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Решение № 426/16.02.2017 г., Протокол № 18 на Общински съвет –
Кюстендил, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на местност „Кандило”, землище на град Кюстендил,
във връзка с прекратяване на производството по разглеждане и одобряване на проекта за
ПУП-ПРЗ.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00131/25.05.2018 г., с която докладва, че одобрения, с Решение № 291 от 29.09.2016 г.,
Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община
Кюстендил (ОУПОК), включва част от местност „Кандило” в регулационните
граници на град Кюстендил и залага устройствена зона за застрояване с
преобладаваща малка височина на застрояване (Жм) по чл.19 от Наредба
№7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
Местност „Кандило”, землище гр. Кюстендил се намира непосредствено до
строителните граници на град Кюстендил (западно от тях). За местност „Кандило”
в землището на гр. Кюстендил няма действащ подробен устройствен план.
Това е територия, в която част от поземлените имоти са с променено
предназначение от земеделски земи в урбанизирани поземлени имоти с
предназначение за жилищно строителство и за производствено складови дейности,
като са одобрени проекти за ПУП-ПЗ. На територията в посочения обхват са
извършени различни видове строежи.
Собствениците на имоти в местност „Кандило”, землище на гр. Кюстендил
не са възразили в хода на процедурата по одобряване на Общия устройствен план
на община Кюстендил.
С Решение № 426/16.02.2017 г., Протокол № 18, Общински съвет –
Кюстендил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план за регулация и план за застрояване по реда на действащата нормативна уредба
за част от местност „Кандило”, землище на гр. Кюстендил, с граници в съответствие
с одобрения с Решение № 291 от 29.09.2016 г., Протокол № 13 на Общински съвет –
Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от север – земеделска
територия-част от местност „Кандило, землище гр. Кюстендил, от юг – „Гюешевско
шосе”, от изток – строителните граници на гр. Кюстендил и от запад – земеделска
територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил) при устройствени
показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за
жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
одобрява заданието за проектиране.
Предвид, че в поименният списък на капиталовите разходи – Приложение №4
от бюджета на Община Кюстендил за 2017 г., приет с Решение №396/26.01.2017 г. на
Общински съвет – Кюстендил, бяха заложени средства за изготвяне на проект на
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подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на
местност „Кандило”, землище гр. Кюстендил, то през 2017 г. е проведена процедура
по Закона за обществените поръчки и е сключен Договор № Д-00-424/13.07.2017 г.
между Община Кюстендил и „ГЛОБАЛ ДИЗАЙН” ЕООД, гр. София. Изготвен е
предварителен проект на ПУП-ПРЗ, който е приет с Решение II-1, Протокол №
27/06.12.2017 г. Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ).
Проектоплана бе разгласен и публикуван на интернет страницата на
общината по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и
след като са се запознали заинтересованите лица с плана постъпиха 17
(седемнадесет) писмени възражения, предложения и искания. Експертите по
устройствено планиране към Община Кюстендил и проектантите на ПУП
анализираха исканията на собствениците на поземлени имоти в м. Кандило и
квалифицираха възраженията като искания, които могат да се уважат на следваща
фаза на проектиране и като неоснователни възражения, касаещи несъгласие по
прилагането на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, която допуска редукция до 25 %
от площта на поземлен имот с цел урегулирането му. Т.е. възраженията срещу
предварителния проект на ПУП-ПРЗ местност „Кандило”, землище гр. Кюстендил,
не обективират закононарушение при изготвянето на проектоплана, а касаят
несъгласието им с провежданата процедура. В последствие общинска
администрация–Кюстендил организира и проведе на 28.02.2018 г. обществено
обсъждане целящо изясняване на законовия регламент по който се изготвя плана,
предвижданията на проектоплана и разискване на постъпилите писмени
възражения, предложения и искания. На общественото обсъждане присъстваха
служители на Община Кюстендил, проектанта на проекта и около 30 /тридесет/
заинтересовани лица, от които 14 /четиринадесет/ са се вписали в присъствен
списък. Въпреки усилията на експертите по устройствено планиране, собствениците
на поземлени имоти в обхвата на проекта, не останаха убедени в необходимостта на
ПУП за територията. Предвид което, постъпилите искания за прекратяване на
производството по изготвяне на ПУП и възникналия голям публичен интерес,
считам за целесъобразно прекратяването на процедурата по изработване на
подробен устройствен план.
На основание чл. 71 от Административнопроцесуален кодекс от във връзка с
чл. 74, чл. 69 и чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс, във връзка с чл.
21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
ЗУТ и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Прекратява процедурата по изработване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за застрояване за част от местност
„Кандило”, землище на гр. Кюстендил, разрешен с Решение № 426/16.02.2017 г.,
Протокол № 18, Общински съвет – Кюстендил.
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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.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 61-00-131/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 804
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Решение № 421/16.02.2017 г., Протокол № 18 на Общински съвет –
Кюстендил, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) на местност „Лозенски механи”, землище на град Кюстендил, във
връзка с прекратяване на производството по разглеждане и одобряване на проекта за ПУППРЗ.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00132/25.05.2018 г., с която докладва, че одобрения, с Решение № 291 от 29.09.2016 г.,
Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил Общ устройствен план на община
Кюстендил (ОУПОК), включва част от местност „Лозенски механи” в
регулационните граници на град Кюстендил и залага устройствена зона за
застрояване с преобладаваща малка височина на застрояване (Жм) по чл.19 от
Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
Местност „Лозенски механи”, землище гр. Кюстендил се намира
непосредствено до строителните граници на град Кюстендил (северозападно от
тях). За местност „Лозенски механи” в землището на гр. Кюстендил няма действащ
подробен устройствен план.
Част от територията на местност „Лозенски механи”, землище гр.
Кюстендил е застроена, обособена като квартал и е с граници, както следва: от юг –
северна индустриална зона на град Кюстендил, от север – първокласен
републикански път (І-6) гр. София – ГКПП „Гюешево”, от изток – „Соволско шосе”
и от запад – земеделска територия от землището на Кюстендил.
Тази територия в по-голямата си част е с променено предназначение от
земеделски земи в урбанизирани поземлени имоти (одобрени са ПУП-ПЗ в обхвата
на отделни поземлени имоти с предназначение за жилищно строителство,
производствени и складови нужди и за обществено обслужване) и в територията са
извършени различни видове строежи.
Собствениците на имоти в местност „Лозенски механи”, землище на гр.
Кюстендил не са възразили в хода на процедурата по одобряване на Общия
устройствен план на община Кюстендил.
С Решение № 421/16.02.2017 г., Протокол № 18, Общински съвет –
Кюстендил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за
част от местност „Лозенски механи”, землище гр. Кюстендил с граници в
съответствие с одобрения, с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общински съвет –
Кюстендил Общ устройствен план на община Кюстендил (от юг – северна
индустриална зона на град Кюстендил, от север – първокласен републикански път
(І-6) гр. София-ГКПП „Гюешево”, от изток – „Соволско шосе” и от запад –
земеделска територия от землището на Кюстендил) при устройствени показатели и
характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна
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устройствена зона „Жм” по чл.19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
одобрява заданието за проектиране.
Предвид, че в поименният списък на капиталовите разходи – Приложение №
4 от бюджета на Община Кюстендил за 2017 г., приет с Решение №396/26.01.2017 г.
на Общински съвет – Кюстендил, бяха заложени средства за изготвяне на проект на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на
местност „Лозенски механи”, землище гр. Кюстендил, то през 2017 г. е проведена
процедура по Закона за обществените поръчки и е сключен Договор № Д-00487/28.08.2017 г. между Община Кюстендил и „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ”
ООД, гр. София. Изготвен е предварителен проект на ПУП-ПРЗ, който е приет с
Решение II-2, Протокол № 28/20.12.2017 г. Общински експертен съвет по устройство
на територията (ОбЕСУТ).
Проектоплана бе разгласен и публикуван на интернет страницата на
общината по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и
след като са се запознали заинтересованите лица с плана постъпиха 15 (петнадесет)
писмени възражения, предложения и искания. Експертите по устройствено
планиране към Община Кюстендил и проектантите на ПУП анализираха исканията
на собствениците на поземлени имоти в м. Кандило и квалифицираха възраженията
като искания, които могат да се уважат на следваща фаза на проектиране и като
неоснователни възражения, касаещи несъгласие по прилагането на разпоредбата на
чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, която допуска редукция до 25 % от площта на поземлен имот с
цел урегулирането му. Т.е. възраженията срещу предварителния проект на ПУППРЗ
местност
„Кандило”,
землище
гр.
Кюстендил,
не
обективират
закононарушение при изготвянето на проектоплана, а касаят несъгласието им с
провежданата процедура. В последствие общинска администрация–Кюстендил
организира и проведе на 12.03.2018 г. обществено обсъждане целящо изясняване на
законовия регламент по който се изготвя плана, предвижданията на проектоплана и
разискване на постъпилите писмени възражения, предложения и искания. На
общественото обсъждане присъстваха служители на Община Кюстендил,
проектанта на проекта и 27 /двадесет и седем/ заинтересовани лица, вписали се в
присъствен списък. Въпреки усилията на експертите по устройствено планиране,
собствениците на поземлени имоти в обхвата на проекта, не останаха убедени в
необходимостта от ПУП за територията.
С вх. № 31-00-1/14.03.2018 г. в Община Кюстендил е постъпила Подписка на 23
/двадесет и трима/ от собствениците на имоти в местност „Лозенски механи”,
землище Кюстендил, с което изразяват несъгласието си да бъдат включени в
регулационните граници на гр. Кюстендил.
Предвид постъпилите искания за прекратяване на производството по
изготвяне на ПУП и възникналия голям публичен интерес, считам за целесъобразно
прекратяването на процедурата по изработване на подробен устройствен план.
На основание чл. 71 от Административно процесуален кодекс, във връзка с чл.
74, чл. 69 и чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс, във връзка с чл. 21,
ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от
ЗУТ и Подписка от собствениците на имоти в местност „Лозенски механи” с вх. №
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31-00-1/14.03.2018 г. и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Прекратява процедурата по изработване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за застрояване за част от местност
„Лозенски механи”, землище на гр. Кюстендил, разрешен с Решение №
421/16.02.2017 г., Протокол № 18, Общински съвет – 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.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 61-00-132/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 805
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с № 9 0 3 0, 0местност
4
„ Ореха”,
землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил от Картата на възстановената собственост
(КВС).
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ №
61-00-130/25.05.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил е постъпило
Заявление с вх. № УТ 658/08.05.2018 г. от Росен Димитров Александров, за
разрешение изработването на проект за подробен устройствен план - план за
застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 903004, местност „Ореха”, землището на с.
Слокощица, общ. Кюстендил от КВС за промяна на предназначението на
територията на
имота от „земеделска” в „неземеделска” – за обществено
обслужващи дейности, с цел осъществяване инвестиционните намерения на
възложителя.
Общинската администрация предварително е разгледала представената със
заявление с вх. № УТ 658/08.05.2018 г. документация.
Собственик на ПИ 903004, местност „Ореха”, землището на с. Слокощица,
общ. Кюстендил от КВС, съгласно представеният нотариален акт № 126, том II, рег.
№ 5677, нот. дело № 285 от 2017 г. е заявителя Росен Димитров Александров.
Съгласно скица № Ф22432/17.10.2017 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – гр. Кюстендил, ПИ 903004, местност „Ореха”, землището на с.
Слокощица, общ. Кюстендил от КВС е с площ 0,750 дка., с начин на трайно ползване
Нива. Категорията на земята при неполивни условия е шеста.
Проектното
предложение
за
ПУП-ПЗ
предвижда
промяна
на
предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска” – за
обществено обслужващи дейности.
Видно от проектното предложение е, че се предлага изготвянето на проект за
ПУП-ПЗ, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена
зона (Пп):
•
•
•
•
•

Начин на застрояване – свободно (е)
максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
плътност на застрояване – до 60%
минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2
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Със Заявлението е представено задание за проектиране и скица предложение, документи за собственост, скица № Ф22432/17.10.2017 г., издадена от
Общинска служба по земеделие – гр. Кюстендил, Писмо № 94-00-789 (6)/20.03.2018 г.
от РИОСВ – Перник.
Разрешаване изработването на проекта на подробен устройствен план – план
за зострояване на ПИ 903004, местност „Ореха”, землището на с. Слокощица, общ.
Кюстендил от КВС е допустимо, съгласно предвижданията на одобрения Общ
устройствен план на Община Кюстендил, тъй като имотът е шеста категория при
неполивни условия.
Представената документация отговаря на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и
е съобразена с разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 7.
Предвид изискването на чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) е необходимо Общински съвет Кюстендил да вземе решение, с което да
разреши изработването на подробен устройствен план за ПИ 903004, местност
„Ореха”, землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил от КВС, тъй като имотът е
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, във връзка счл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и 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
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на
територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за обществено
обслужващи дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №
7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, с нормативи, отговарящи на предимно
производствена устройствена зона (Пп):
• Начин на застрояване – свободно (е)
• максимална височина – до 3 ет. /до10,0 м./
• плътност на застрояване – до 60%
• минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност
• интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2
в обхвата на ПИ 903004, местност „Ореха”, землището на с. Слокощица, общ.
Кюстендил от КВС и одобрява заданието за проектиране.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура –
Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
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На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Община Кюстендил в
седемдневен срок от приемането му.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 61-00-130/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 806
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Даване на съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение
на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на
УПИ XV – „За озеленяване и магазини”, квартал 30а по плана на с. Соволяно,
общ.Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00129/25.05.2018 г., с която докладва, че в Община Кюстендил e постъпило Заявление с
вх.№ 94-00-1761/03.05.2018 година от Веселин Григоров Спасов с искане да му бъде
дадено правото да закупи УПИ XV – „За озеленяване и магазини”, квартал 30а по
плана на с. Соволяно, общ.Кюстендил.
Действащият план за регулация на с. Соволяно, общ.Кюстендил е одобрен
със Заповед № 1030/29.03.1963 година при действието на отменена нормативна
уредба.
УПИ XV – „За озеленяване и магазини” в квартал 30а по плана на с.
Соволяно с площ 1002 е собственост на Община Кюстендил, съгласно Акт за
публична общинска собственост (АПОС) №4523/27.01.2015 г.
Видно от направените снимки и представеното становище / с изх.
№267/21.05.2018 г. / на кмета на с. Соволяно, относно искането на Веселин Григоров
Спасов да закупи УПИ XV – „За озеленяване и магазини”, квартал 30а от плана, е че
предвижданията на плана не са реализирани. УПИ XV не е застроен и не е
благоустроен.
Съгласно чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), алинеи 2
и 3 от чл. 62а не се прилагат при промяна на предназначението на имоти и части от
тях, предвидени в подробните устройствени планове за озеленени площи, които не
са реализирани в населените места с население до 10 000 жители. В тези случаи
промяната на предназначението се извършва по реда на глава седма, раздел IV / по
общия ред/.
Разпоредбата на чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ е основание за изменение на плана за
регулация на с. Соволяно в обхвата на УПИ XV в квартал 30а с цел промяна на
отреждането от УПИ XV „За озеленяване и магазини”в УПИ XV-72,73, тъй като
населението на селото е под прага от 10 000 жители.
Предвид променените обществено икономически и устройствени условия /
демографска криза, намаляващо население в населеното място/ е отпаднала
необходимостта от реализирането на предвиждането на плана за този имот.
Изпълнението на функциите на органите на местното самоуправление и местната
администрация е свързано с поддържането на съществуващата база, която
задоволява нуждите на населението на с. Соволяно.
Поради това и предвид това, че УПИ XV „За озеленяване и магазини” в
квартал 30а по плана на с. Соволяно /публична общинска собственост/ е престанал
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да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закон за общинската собственост (ЗОС),
предлагам Общински съвет – Кюстендил да обяви собствеността му за частна
общинска собственост.
Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – Кюстендил,
като заинтересована страна съгласно ЗОС, да даде съгласие да бъде
трансформирана собствеността на УПИ XV – „За озеленяване и магазини” в квартал
30а по плана на с. Соволяно с площ 1002 кв.м., от „публична общинска” в „частна
общинска” и Кмета на общината да разреши изработването на проект за изменение
на действащия план за регулация на с. Соволяно, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ
XV – „За озеленяване и магазини”, квартал 30а.
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 с чл. 124а, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 62а, ал. 4 от
ЗУТ, чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 2, ал. 4 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 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие да бъде трансформирана собствеността на УПИ XV – „За
озеленяване и магазини”, квартал 30а по плана за регулация на с. Соволяно, общ.
Кюстендил от „публична общинска” в „частна общинска”.
2.Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да разреши с мотивирано
предписание изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР в
обхвата на УПИ XV – „За озеленяване и магазини”, квартал 30а по плана за
регулация на с. Соволяно, общ. Кюстендил с цел промяна на отреждането от
УПИ XV „За озеленяване и магазини”в УПИ XV-72,73.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 61-00-129/25.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 807
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Ломница, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00114/11.05.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-61/08.02.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000137 /по скица-проект/ с площ 0.379 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ломница, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Митре Янев Златков.
Имотът представлява част от имот №000113 с площ 24.698 дка с начин на трайно
ползване – ливада, актуван с АОС №4173/16.02.2016 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000138 /по скица-проект/ с площ 0.412 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Ломница, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Митре Янев Златков.
Имотът представлява част от имот №000113 с площ 24.698 дка с начин на трайно
ползване – ливада, актуван с АОС №4173/16.02.2016 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
С Договор за аренда №Д-00-294/03.05.2016 г. имот №000113 в землището на
с.Ломница е предоставен от Община Кюстендил за временно ползване за срок от 10
стопански години, считано от 01.10.2016 г. до 30.09.2026 година за създаване на
трайни насаждения на Стефан Александров Ангелов-земеделски производител.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №40/10/10.12.1992 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Митре Янев Златков в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№31168 от 20.02.1992 г. и скици-проекти №Ф83298/06.12.2017 г.;
№Ф83299/06.12.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
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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. Имот №000137 с площ от 0.379 дка, начин на трайно ползване – ливада, V
категория в местност “Реката”, землището на с.Ломница, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №000113 – Общински поземлен фонд с площ от 24.698
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№31168 от
20.02.1992 г. на наследниците на Митре Янев Златков.
2. Имот №000138 с площ от 0.412 дка, начин на трайно ползване – ливада, V
категория в местност “Реката”, землището на с.Ломница, общ. Кюстендил,
представляващ част от имот №000113 – Общински поземлен фонд с площ от 24.698
дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№31168 от
20.02.1992 г. на наследниците на Митре Янев Златков.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 22 от дневният ред по ДЗ № 61-00-114/11.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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РЕШЕНИЕ
№ 808
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание § 2 7 ал.
, 2 ,т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с. Бер син, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00115/11.05.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-218/23.04.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №000218 /по скица-проект/ с площ 2.611 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Берсин, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Велинов
Разсолков. Имотът представлява част от имот №000153 с площ 41.387 дка с начин на
трайно ползване – изоставена нива, актуван с АОС №2595/13.06.2012 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000219 /по скица-проект/ с площ 0.497 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Берсин, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Велинов
Разсолков. Имотът представлява част от имот №000153 с площ 41.387 дка с начин на
трайно ползване – изоставена нива, актуван с АОС №2595/13.06.2012 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
- с №000220 /по скица-проект/ с площ 2.937 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Берсин, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Георги Велинов
Разсолков. Имотът представлява част от имот №000153 с площ 41.387 дка с начин на
трайно ползване – изоставена нива, актуван с АОС №2595/13.06.2012 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №02-12/22.03.1993 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Георги Велинов Разсолков в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
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преписка с вх.№02020 от 15.07.1991 г. и скици-проекти №Ф31531/11.01.2018 г.,
№Ф31532/11.01.2018 г. и №Ф31533/11.01.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Имот №000218 с площ от 2.611 дка, начин на трайно ползване – изоставена
нива, VІІ категория в местност “Присоето”, землището на с.Берсин, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000153 – Общински поземлен фонд с
площ от 41.387 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№02020 от 15.07.1991 г. на наследниците на Георги Велинов Разсолков.
2. Имот №000219 с площ от 0.497 дка, начин на трайно ползване – изоставена
нива, VІІ категория в местност “Лелинска река”, землището на с.Берсин, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000153 – Общински поземлен фонд с
площ от 41.387 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№02020 от 15.07.1991 г. на наследниците на Георги Велинов Разсолков.
3. Имот №000220 с площ от 2.937 дка, начин на трайно ползване – изоставена
нива, VІІ категория в местност “Лелинска река”, землището на с.Берсин, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №000153 – Общински поземлен фонд с
площ от 41.387 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№02020 от 15.07.1991 г. на наследниците на Георги Велинов Разсолков.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 23 от дневният ред по ДЗ № 61-00-115/11.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 809
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Драговищица, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00116/11.05.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-92/20.02.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №110023 /по скица-проект/ с площ 1.223 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Драговищица, общ.Кюстендил, по преписка на Любен Василев
Малинов. Имотът представлява част от имот №110022 с площ 1.773 дка с начин на
трайно ползване – нива, актуван с АОС №4160/25.01.2016 г. Община Кюстендил е
придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение №1 от
27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-0552/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №23-76/04.09.2002 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на Любен Василев
Малинов в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по преписка с
вх.№20157Л от 08.11.1991 г. и скица-проект №Ф32155/13.02.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №110023 с площ от 1.223 дка, начин на трайно ползване – нива, ІV
категория в местност “Вишковец”, землището на с.Драговищица, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №110022 – Общински поземлен фонд с
площ от 1.773 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№20157Л от 08.11.1991 г. на Любен Василев Малинов.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 24 от дневният ред по ДЗ № 61-00-116/11.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 810
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Слокощица, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00117/11.05.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-124/08.03.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №006098 /по скица-проект/ с площ 0.892 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Слокощица, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Димитър Иванчов
Велков. Имотът представлява целия имот №006098 с площ 0.892 дка с начин на
трайно ползване – овощна градина, актуван с АОС №4815/13.04.2018 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №1 от 27.02.2009 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-52/19.06.2008 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №57-13/13.06.1994 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Димитър Иванчов Велков в съществуващи/възстановими/ стари реални граници по
преписка с вх.№46227 от 22.01.1992 г. и скица-проект №Ф22479/06.03.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Имот №006098 с площ от 0.892 дка, начин на трайно ползване – овощна
градина, VІ категория в местност “Средни ливади”, землището на с.Слокощица,
общ. Кюстендил, представляващ целия имот №006098 – Общински поземлен
фонд с площ от 0.892 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
преписка с вх.№46227 от 22.01.1992 г. на наследниците на Димитър Иванчов
Велков.

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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 25 от дневният ред по ДЗ № 61-00-117/11.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.
РЕШЕНИЕ
№ 811
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 31.05.2018 г.
Протокол № 33
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на
основание § 2 7 ал.
, 2 ,т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Раненци, община
Кюстендил.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-00118/11.05.2018 г., с която докладва, че с вх.№92-00-60/08.02.2018 г. е постъпило
мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне земи от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в стари реални граници. След геодезическо
заснемане, по реда на Наредба 49/2004г. са установени границите на земеделския
имот:
- с №008283 /по скица-проект/ с площ 1.502 дка, за който има издадено решение
за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в
землището на с.Раненци, общ.Кюстендил, по преписка на насл. Александър Митов
Стоименов. Имотът представлява част от имот №008282 с площ 9.717 дка с начин на
трайно ползване – използв. ливада, актуван с АОС №3876/04.06.2015 г. Община
Кюстендил е придобила имота на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно
решение №2 от 15.10.2010 г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със
Заповед №РД-05-153/06.07.2010 г. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Кюстендил,
изменено и допълнено с Протоколно решение №4 от 28.11.2013 г. на комисията по
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-323/01.11.2011 г. изменена и
допълнена със Заповед №РД-05-152/18.11.2013 г. Директора на ОД”Земеделие” гр.
Кюстендил.
С Договор за аренда №Д-00-362/28.05.2015 г. имот №008282 в землището на
с.Раненци е предоставен от Община Кюстендил за временно ползване за срок от 5
стопански години, считано от 01.10.2014 г. до 30.09.2019 година на животновъден
обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ за
отглеждане на пасищни селскостопански животни.
Към мотивираното искане са приложени: Решение №Пр.51/10.05.1994 г. за
възстановяване правото на собственост на земеделски земи на наследниците на
Александър Митов Стоименов в съществуващи/възстановими/ стари реални
граници по преписка с вх.№41171 от 11.02.1992 г. и скица-проект №Ф01105/13.12.2017
г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр.62/2010 г./ и
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 07. 06. 2018 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 07. 06. 2018 г.

Общински съвет - Кюстендил
33-то заседание на 31 май 2018 г.

Р Е Ш И:
Имот №008283 с площ от 1.502 дка, начин на трайно ползване – използв.
ливада, Х категория в местност “Орляк”, землището на с.Раненци, общ.
Кюстендил, представляващ част от имот №008282 – Общински поземлен фонд с
площ от 9.717 дка да се предостави за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с
вх.№41171 от 11.02.1992 г. на наследниците на Александър Митов Стоименов.
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
31.05.2018 г., Протокол № 33/31.05.2018 г., т. 26 от дневният ред по ДЗ № 61-00-118/11.05.2018 г. и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.
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