Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 500
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Създаване на Временна комисия за избор на председател на
Общински съвет - Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 предл. второ
и трето, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1,
предл. второ и трето от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира Временна комисия от 5-има общински съветници за
провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на Общински
съвет – Кюстендил, в състав:
Председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Мая Йорданова Шишкова
2. Стоян Кирилов Стоилов
3. Реонита Иванова Йораднова
4. Валери Райчов Янев
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2016 г., т. 1 от дневният ред по ДЗ № 6100-121/16.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 501
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Избор на председател на Общински съвет – Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3, предл. първо,
във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 3, предл. първо и съгласно чл. 12, ал. 6, изр. първо, във връзка
с чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, и с оглед обявеното решение от Времената комисия за
избор на председател на Общински съвет Кюстендил, въз основа на
получените резултати от тайното гласуване, обективирани в протокола на
комисията, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Избира за Председател на Общински съвет - Кюстендил Михаела
Ясенова Крумова
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 2 от дневният ред по ДЗ № 6100-122/16.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 502
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Вземане на решение за приемане на Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на
информация за повторно използване от Общински съвет - Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 22, ал.
3, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ,
във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Приема „Вътрешни правила за предоставяне на достъп до
обществена информация и за предоставяне на информация за
повторно използване от Общински съвет - Кюстендил”.
2. Изрично определя председателя на Общински съвет Кюстендил да постановява решенията за предоставяне или отказ за
предоставяне на достъп до обществена информация или предоставяне
на обществена информация за повторно използване.
3. Утвърждава образци на:
3.1.Заявление-искане за достъп до обществена информация/за
предоставяне на информация за повторно използване – Приложение 1
към „Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена
информация и за предоставяне на информация за повторно
използване от Общински съвет - Кюстендил”.
3.2. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до
обществена информация - Приложение 2 към „Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне
на информация за повторно използване от Общински съвет Кюстендил”.
3.3.Протокол за предоставяне на достъп до обществена
информация/ за предоставяне на достъп до обществена информация за
повторно използване - Приложение 3 към „Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне
на информация за повторно използване от Общински съвет Кюстендил”.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
3.4 Решение за предоставяне на достъп до обществена
информация/ за предоставяне на достъп до обществена информация за
повторно използване - Приложение 4 към „Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне
на информация за повторно използване от Общински съвет Кюстендил”,
които са неразделна част от „Вътрешни правила за предоставяне
на достъп до обществена информация и за предоставяне на
информация за повторно използване от 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.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 3 от дневният ред по ДЗ № 6100-123/16.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 503
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Коригиран Годишен план за ползване на дървесина от гори
собственост на Община Кюстендил през 2017година приет с Решение №
312/27.10.2016 г. на Общински съвет –Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 7, ал. 6 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, чл. 42, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за
управление на общинските горски територии, във връзка с чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, и чл.
5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява предложения коригиран Годишен план за ползване
на дървесина от гори собственост на Община Кюстендил за 2017 г.
2. Актуализира приложение № 3 от Годишната програма за
разпореждане с общинска собственост за 2017 г., приета с решение № 394
/ 26.01.2017 г., и т.1.7. с одобрения по т.1 коригиран Годишен план.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 4 от дневният ред по ДЗ № 6100-124/19.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 504
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания”, като делегирана от държавата дейност.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8, чл. 18а, ал. 1 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 2, б. „б”, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, с адрес: гр.
Кюстендил,
ул. „Ефрем Каранов” № 33А, като делегирана от
държавата дейност, считано от 01.01.2018 г., както следва:
- капацитет 25 потребители;
- численост на персонала – съгласно утвърдена Методика за
определяне длъжностите на персонала в специализираните
институции и социалните услуги в общността;
- средствата за издръжка са по натурални и стойностни показатели
за услугата „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, като
делегирана от държавата дейност.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил изпълнението на понататъшните процедури за разкриване и обезпечаване на дейностите.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 5 от дневният ред по ДЗ № 6100-128/19.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 505
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Вътрешни компенсирани промени по Бюджета на
Община Кюстендил за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на
община Кюстендил за 2017 г. както следва:
1. В частта за обекти финансирани със средства от целева
субсидия за капиталови разходи:
Обект
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
ДГ "Слънце" - ул."Цар Симеон I" №84 - проектиране,
авторски и строителен надзор
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
ДГ "Славейче"- ул."Гладстон“ №17 - проектиране,
авторски и строителен надзор
Разширение на водопреносната мрежа за минерална
вода от съществуващо водопроводно отклонение
стадион "Осогово" по ул."Свети Мина", ул."Людмил
Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.Св.Кирил и
Методий"
Изготвяне на инвестиционен проект за основен
ремонт и раконструкция на "Зоологическа градина
гр.Кюстендил"

Било

Става

115 000

163 680

136 500

137 880

139 000

98 201

50 000

40 739

2. В частта за обекти финансирани със средства от собствени
приходи за капиталови разходи:
Обект
Окабеляване и вътрешни преустройства на сграда
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Било
0

Става
56 500

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
на общинска администрация
Проектиране, изграждане, авторски и строителен
надзор на "Ограда с пропускателни пунктове, около
"Късно антична и средновековна крепост Хисарлъка".
„Доставка и монтаж на нов киноекран за
киносалона“

60 000

0

0

3 500

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 6 от дневният ред по ДЗ № 6100-130/20.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 506
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи
на Община Кюстендил за 2 0 1 7г. в целеви тр ансфер за неотложни теку щи
ремонти на улична мрежа.
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,
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. Дава съгласие за компенсирано намаление на капиталовите
разходи от целевата субсидия за 2017 г. със средства в размер на 500 000
лв. и увеличение на текущите разходи по стойности и обекти, съгласно
Справка - Приложение № 13.
2. Дава съгласие кмета на Община Кюстендил да направи
предложение до министъра на финансите за трансформиране на
средствата по т. 1.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 7 от дневният ред по ДЗ № 6100-138/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 507
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Предоставяне на финансова помощ за храм „Св. Възнесение
Господне” с. Николичевци, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Да бъдат предоставени от бюджета на Община Кюстендил за 2017
г. 10 000 (десет хиляди) лева на храм „Св. Възнесение Господне” с.
Николичевци, общ. Кюстендил, за изографисване на храма.
Средствата да бъдат изплатени от § 42-17 ”Обезщетения и помощи
по решение на Общинския съвет”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 6100-140/26.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 508
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Финансово подпомагане по остри здравословни и
социални причини на жители от Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Дава съгласие от бюджета на Община Кюстендил да бъдат
отпуснати финансови средства в размер, както следва:
1. Никола Бойков Бумбарски на 5 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
2. Маргаритка Славчова Масларска на 62 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
3. Катя Йорданова Георгиева на 30 години в размер на 1000
/хиляда/ лв.
4. Славянка Тодорова Фердова на 51 години в размер на 500
/петстотин/ лв.
5. Гергана Александрова Миланова на 71 години в размер на 450
/четиристотин и петдесет/ лв.
Средствата да бъдат изплатени от бюджета на община Кюстендил за
2017 г. по параграф 4214 І „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 9 от дневният ред по ДЗ № 9300-102/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 509
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Сключване на Договор с Агенцията по заетостта за проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. /Проект
„Обучения и заетост” 2017 г./
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос в размер до 12
000 лв. по проект „Обучения и заетост“ 2017 г. по схема „Обучения и
заетост“, етап 2, фаза 2 по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кюстендил да подпише Договор
с Агенцията по заетостта по проект „Обучения и заетост“ 2017 г. по
схема „Обучения и заетост“, етап 2, фаза 2 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
3. Дава съгласие при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на
временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета
на Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по
проект „Обучения и заетост“ 2017 г. по схема „Обучения и заетост“, етап
2, фаза 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 10 от дневният ред по ДЗ № 6100-131/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 510
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Сключване на Договор с Агенцията по заетостта за проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. /Проект
„Нова възможност за младежка заетост”/
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос в размер до 5
000 лв. по проект: „Нова възможност за младежка заетост“ 2017 г. по
схема „Обучения и заетост за младите хора – етап 2“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да подпише
Договор с Агенция по заетостта по проект „Нова възможност за
младежка заетост“ 2017 г. по схема „Обучения и заетост за младите хора
– етап 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.
3. Дава съгласие при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на
временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета
на Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по
проект „Нова възможност за младежка заетост“ 2017 г. по схема
„Обучения и заетост за младите хора – етап 2“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 11 от дневният ред по ДЗ № 6100-132/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 511
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Сключване на Договор с Агенцията по заетостта за проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. /Проект
„Обучения и заетост за младите хора” 2017 г./
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 25 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос в размер до
4000 лв. по проект: „Обучения и заетост за младите хора“ 2017 г. по
схема „Обучения и заетост за младите хора“ – етап 2, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Кмета на Община Кюстендил да подпише
Договор с Агенцията по заетостта по проект „Обучения и заетост за
младите хора“ 2017 г. по схема „Обучения и заетост за младите хора“ –
етап 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г.
3. Дава съгласие при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на
временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета
на Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по
проект „Обучения и заетост за младите хора“ 2017 г. по схема
„Обучения и заетост за младите хора – етап 2“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 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.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 12 от дневният ред по ДЗ № 6100-133/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 512
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Приемане на решения относно проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РСУО „РИЛА ЕКО“.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и чл.
61, ал. 1, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 10, 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 община Кюстендил да осигури цялото собствено
финансово участие на общините включени в проект „ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РСУО „РИЛА ЕКО“ 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, в размер до 830 000
(осемстотин и тридесет хиляди) лева, като текущото финансиране на
собствения принос по проекта се осигури чрез ползване на общински
кредит от ФЛАГ.
2. Одобрява приложения проект на Споразумение за партньорство
между Община Кюстендил, Община Невестино и Община Трекляно в
проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
РСУО „РИЛА ЕКО“ 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.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 13 от дневният ред по ДЗ № 6100-134/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 513
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Кандидатстване на Община Кюстендил с проектно
Относно:
предложение по Оперативна програма „Региони в разтеж” 2014 – 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси и съгласно Насоките за кандидатстване по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца”, чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 10, т. 25 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите
комисии взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кюстендил да кандидатства за
финансиране на проектно предложение „Подобряване на социалната
инфраструктура в община Кюстендил – гарант за устойчив модел за
деинституционализация“, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа
за деинституционализация на грижите за деца”, по приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 – 2020.
2. Поема ангажимент за създаване на социална услуга – Преходно
жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст.
3. Поема ангажимент за създаване на социална
Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.

услуга

–

4. Декларира, че до приключване на строителните работи по
изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на
съответните услуги – Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна
възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.
5. Декларира, че социалната услуга „Преходно жилище за деца от
15 до 18-годишна възраст“ ще бъде поддържана минимум 5 години след
датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган;
6. Декларира, че социалната услуга „Наблюдавано жилище за
младежи от 18 до 21г.“ ще бъде поддържана минимум 5 години след
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган.
7. Декларира, че социалната услуга „Център за обществена
подкрепа“ ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за
окончателно плащане от страна на Управляващия орган.
8. Декларира, че предназначението на сградите/помещенията,
обекти на интервенция по проекта, няма да бъдат променяни 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.;
9. Дава съгласие при спазване на относимите за общините
фискални правила по Закона за публичните финанси, за отпускане на
временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета
на Община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по
проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община
Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация“ до
размера на средствата по одобрения бюджет на проекта и за срок до
възстановяването им от Оперативна програма ”Региони в растеж”.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 14 от дневният ред по ДЗ № 6100-135/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 514
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост за
частна общинска собственост и предоставянето му за безвъзмездно ползване.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 3, ал. 2 предл. първо
от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 39, ал. 2, ал. 5 и ал. 6
от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 3 от Закона за
вероизповеданията 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
и след отчитането на резултатите от проведеното поименно
гласуване:
Присъствали - 30 общински съветници
Гласували – 27
За – 23
Против - 2
Въздържали се – 2
Проекта за решение не получи необходимото мнозивнство от 2/3, а
именно 25 гласа „за” от общия брой на съветниците, който е 37, съгласно
разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗОС,
предвид което Общинският съвет
Р Е Ш И:
Не приема следният проект за решение:
1. ОБЯВЯВА описания в АПОС № 4754/14.06.2017 година застроен
поземлен имот с идентификатор 41112.503.1198 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед
№РДІ18-96/28.10.2008 година на АГКК, с площ от 1635 кв.м.,
урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за обект за детско
заведение, ведно с построената в същия имот сграда с предназначение –
сграда за детско заведение с идентификатор 41112.503.1198.1 със
застроена площ 133 кв.м., едноетажна, с масивна конструкция, година
на построяване - 1924 година, при граници на имота, находящ се в гр.
Кюстендил, ул.“Полковник Стефан Манов“ №10 – имоти с
идентификатори
:
41112.503.210;
41112.503.2041;
41112.503.1194;
41112.503.1195; 41112.503.1196; 41112.503.1197; 41112.503.1191 и 41112.503.1199,
съгласно Скица №15-236977-23.05.2017 година, издадена от СГКК на гр.
Кюстендил, за частна общинска собственост.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години
върху описания в т.1 недвижим имот – частна общинска собственост на
Манастир „Св. ап. и ев. Лука“ – с. Граница, Кюстендилска духовна
околия и възлага на Кмета на Община Кюстендил да издаде заповед и
сключи договор за учреденото с настоящото решение безвъзмездно
право на ползване.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 15 от дневният ред по ДЗ № 6100-136/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 515
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Определяне на обект „Претоварна станция с инсталации за
компостиране и предварително третиране на битови отпадъци” в ПИ 000132,
местност „Гладни рид”, землище на с. Радловци, община Кюстендил, за обект с
първостепенно значение за Община Кюстендил и актуализиране на годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на
Община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23,
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с § 5, т. 73 от Закона за устройство
на територията и чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост,
чл. 5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8, т. 12 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. Определя обект „Претоварна станция с инсталации за
компостиране и предварително третиране на битови отпадъци” в ПИ
000132, местност „Гладни рид”, землище на с. Радловци, община
Кюстендил, за обект с първостепенно значение за Община Кюстендил.
2. Актуализира Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. на Община
Кюстендил и включва в нея обект„Претоварна станция с инсталации
за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци” в
ПИ 000132, местност „Гладни рид”, землище на с. Радловци, община
Кюстендил, като обект с първостепенно значение.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 16 от дневният ред по ДЗ № 6100-137/21.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
РЕШЕНИЕ
№ 516
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с
чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
/НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение №768/31.07.2014 г. от ОбС - гр.
Кюстендил. /Жилищата, находящи се в гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа”, бл. 103,
вх. Б, ет. 6, ап. 32; ж.к. „Запад” бл. 3А, вх. В, ет. 2, ап. 2; общ. Кюстендил, с.
Слокощица, ул. „Г. Кръстев” № 106, ап. 6./
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 2,
във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински
жилища /НУРУЖНННПОЖ, Протокол № 3/18.05.2017 г. на Комисията по
чл. 7, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ назначена със Заповед № РД-00297/28.03.2017 г. на Кмета 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:
Изважда от списъка „Резервни жилища” жилищата, находящи се в
1. гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа”, бл. 103, вх. Б, ет. 6, ап. 32;
2. гр. Кюстендил, ж.к. „Запад” бл. 3А, вх. В, ет. 2, ап. 2;
3. с. Слокощица, общ. Кюстендил, ул. „Г. Кръстев” № 106, ап. 6
и ги включва в списъка „Жилища за отдаване под наем” .
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати
на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на
Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на
общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 17 от дневният ред по ДЗ № 6100-120/14.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 517
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Промяна на адреси на сградите на детски градини в Община
Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, т. 3 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 2, т. 2, буква „б“
от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование и 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. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се
провежда обучението в ДГ „Мечта“, чрез закриване на допълнителния
адрес на ДГ в с. Шишковци.
2. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се
провежда обучението в ДГ „Май“, чрез закриване на допълнителния
адрес на ДГ в с. Копиловци
3. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се
провежда обучението в ДГ „Слънце“, чрез закриване на
допълнителния адрес на ДГ в с. Ябълково.
4. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се
провежда обучението в ДГ „Еделвайс“, чрез закриване на
допълнителния адрес на ДГ в с. Лозно.
5. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се
провежда обучението в ДГ „Еделвайс“, чрез закриване на
допълнителния адрес на ДГ в с. Пиперков чифлик.
6. Задължителната документация и наличният инвентар,
съхранявани в сградите на закритите адреси, да се приемат и
стопанисват от съответната детска градина.
7. Управлението на имотите на закритите адреси да бъде предадено
от директорите на детските градини на Община Кюстендил.
На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 18 от дневният ред по ДЗ № 6100-139/22.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 518
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за въздушна линия
ниско напрежение (НН) за присъединяване към разпределителната електрическа
мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България” АД на обект: „Еднофамилна жилищна
сграда”, находяща се в ПИ №012106, местност „Страната”, землище
с.Грамаждано с ЕКАТТЕ 17680, общ. Кюстендил от Картата на възстановената
собственост (КВС).
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе за въздушна линия
ниско напрежение за присъединяване към разпределителната
електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България” АД на обект:
„Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в ПИ №012106,
местност „Страната”, землище с.Грамаждано с ЕКАТТЕ 17680, общ.
Кюстендил от Картата на възстановената собственост(КВС),
преминаващо през ПИ 0.21 – общински път и сервитут разположен в
ПИ 0.21 и ПИ 0.14 от КВС на землището на с.Грамаждано.
Проекта да се изработи в графичен и цифров вид върху актуална
извадка от КВС при спазване разпоредбите на действащата нормативна
уредба (ЗУТ, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, Закона за енергетиката, Наредба № 16
от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Закона за опазване
на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.).

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи като се постави
обявление на определеното за това място в сградата на общината, както и на други
подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по
силата на чл. 124б от ЗУТ.
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 19 от дневният ред по ДЗ № 6100-129/19.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 519
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
Относно: Мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие
гр.Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище
на с. Цървеняно, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА 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 №003478 с площ от 2.080 дка, начин на трайно ползване –
ливада, VІІІ категория в местност “Тошевото”, землището на
с.Цървеняно, общ. Кюстендил, представляващ целия имот №003478 –
Общински поземлен фонд с площ от 2.080 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка с вх.№67043 от 30.09.1991 г. на
наследниците на Симеон Гиков Илиев.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 20 от дневният ред по ДЗ № 6100-126/19.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ 520
прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил
проведено на 29.06.2017 г.
Протокол № 22
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. Горна Гращица, община Кюстендил.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА 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 № 049017 с площ от 1.196 дка, начин на трайно ползванепасище, мера, VІІІ категория в местност “Брекян”, землището на с.Горна
Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №049007 –
Общински поземлен фонд с площ от 31.726 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№10064 от 02.09.1991 г. на
наследниците на Кирил Димитров Робев.
2. Имот № 049019 с площ от 1.116 дка, начин на трайно ползванепасище, мера, VІІІ категория в местност “Брекян”, землището на с.Горна
Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №049007 –
Общински поземлен фонд с площ от 31.726 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№10064 от 02.09.1991 г. на
наследниците на Кирил Димитров Робев.
3. Имот № 021124 с площ от 1.859 дка, начин на трайно ползваненива, ІХ категория в местност “Сабесловица”, землището на с.Горна
Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №021044 –
Общински поземлен фонд с площ от 8.603 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№10064 от 02.09.1991 г. на
наследниците на Кирил Димитров Робев.
4. Имот № 021125 с площ от 1.112 дка, начин на трайно ползваненива, ІХ категория в местност “Средни лозя”, землището на с.Горна
Гращица, общ. Кюстендил, представляващ част от имот №021044 –
Общински поземлен фонд с площ от 8.603 дка да се предостави за
възстановяване по ЗСПЗЗ, по преписка с вх.№10064 от 02.09.1991 г. на
наследниците на Кирил Димитров Робев.
РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

Общински съвет - Кюстендил
22-то заседание на 29 юни 2017 г.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на
Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община
Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор
за законност в седемдневен срок от приемането му.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет
страницата на Община Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет –
Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването
му.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда
на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА .
Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил,
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 22/29.06.2017 г., т. 21 от дневният ред по ДЗ № 6100-127/19.06.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет –
Кюстендил.

РАЗГЛАСЯВАНЕ
1. Интернет страницата – 06. 07. 2017 г.
2. Инфо. табло – пл. „Велбъжд“ № 1 - 06. 07. 2017 г.

