ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №11 ОТ 14.05.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от
фирмите „АВЕЯ” ЕООД, „АДЕЛИНА СТИЛ – 99” ЕООД и „ОКТОПУС КОУНАТИДИС”
ООД с вх. №138/04.04.2016 г. и Писмо от фирма „АВЕЯ” ЕООД с вх. №142/07.04.2016 г.,
относно решаване на въпроса с достъпа до производствените обекти на територията на
бившия промкомбинат, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и
6 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №128
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
възлага на Кмета на община Кресна в срок от 10 /десет/ работни дни да премахне
бариерата и улицата да бъде ограничена.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл.180 от ЗУТ и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №140/07.04.2016 г., относно право
на строеж на допълващо застрояване – „гараж” със ЗП-28,00 кв. м. в УПИ X – 72, кв. 19 по
ПР на с. Сливница, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №129
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл.180 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1. Допълва с имот „гараж” със ЗП-28,00 кв. м. в УПИ X – 72, кв. 19 по ПР на с. Сливница,
община Кресна, годишната програма за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост за 2016 г., като го добавя към т.III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА.
2. Одобрява пазарна оценка в размер на 439,30 лв./четиристотин тридесет и девет лева и
тридесет стотинки/ без ДДС и учредява право на строеж на допълващо застрояване от
28,00 кв. м. – „гараж”, в полза на Методи Искренов Юруков.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заявление от
Емил Величков Илиев – управител на „Ловно-рибарско сдружение „Кълмари”” с вх.
№169/26.04.2016 г., относно отдаване под наем на водоеми, находящи се на територията на
община Кресна, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №130
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
отлага разглеждането на Заявление с вх. №169/26.04.2016 г., за следващо заседание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл.
124б, ал. 2 и ал. 4, чл. 125 от ЗУТ и във връзка със Заявление от „ВОДИ СТРОЙ 2”
ЕООД с вх. №171/28.04.2016 г., относно одобряване на техническо задание за
разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ №15092/извън границата на
урбанизирана територия/, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”., ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №131
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл.
124б, ал. 2 и ал. 4, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1. Разрешава изработването на ПУП ПРЗ за ПИ №015092/ИЗВЪН ГРАНИЦАТА НА
УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ/, като с плана имота се отреди от нива, м.
„ГАРАТА”, з-ще гр. Кресна, общ. Кресна в УПИ 015092 с предимно производствена
зона – „Пп” „ЗА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ
МЕСА”, М 1: 1000 с режим на застрояване с УП: Пз=80%; Кинт=2.50; Поз=20%; Р7;
комплексно застрояване – „к”; П /преди отреждането/=2 716 м2; П /след
отреждането/=2 716 м2; ограничителни линии на застрояване: 3.00м отстояние от
странични съседни имоти, 5,00м от външна регулация към общински път IV клас
000149; 5.00м от дъно имот.
2. Одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ, с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържащо необходимите изисквания
относно териториалния му обхват в срокове и етапи на изпълнение.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, във връзка с
предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №172/03.05.2016 г., след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 гласа „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
РЕШЕНИЕ №132
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, Общински
съвет – Кресна приема предложението на Председателя на Обс-Кресна с вх.
№172/03.05.2016 г и определя ред за провеждане на обществено обсъждане на отчета на
бюджета на община Кресна за 2015 г., както следва:
1. Дата - 24.06.2016 г.
2. Място - Зала №1 на община Кресна.
3. Час – 19,00 часа.
4. Обявление – изготвя се обявление, като същото се публикува на интернет
страницата на община Кресна, както и на информационното табло на
ОбС-Кресна, на входа на административната сграда;

5. Присъстващи – задължително е присъствието на Председателя на ОбС,
Кмета на общината, общинските съветници, главния счетоводител на
общината, представител на отдел ТСУ. На обсъждането могат да
присъстват всички желаещи жители на общината;
6. Ръководен орган – обсъждането се води от ръководно тяло в състав:
Председател, Кмет и по един общински съветник от група, както следва:
инж.Илиян Кръстев, Георги Георгиев и инж. Петър Петров.
7. Протокол – след изготвянето на протокола, същият се прикрепя към
отчета на бюджета за 2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 47 от НРПУРОИ, чл. 3, т. 1 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №174/03.05.2016 г., относно продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 3
„против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №133
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 47 от НРПУРОИ, чл. 3, т. 1 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, Общински
съвет – Кресна:
1. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване, за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII,
кв. 78, с площ от 667,00 кв. м. по ПР на гр. Кресна, община Кресна с АОС
№1533/23.06.2014 г.
2. Определя за представители на ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Георги
Асенов Костов и Милчо Иванов Караджов.
3. Одобрява пазарната оценка на имота от 7 250,00 лв./седем хиляди, двеста и петдесет
лева/ без ДДС, като я определя за начална, при провеждането на публичния търг с
тайно наддаване.
4. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
продажна цена.
5. Начин на плащане и изискваните обезщетения – еднократно в 14-дневен срок, от
датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг.
6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето спечелило
публичния търг с тайно наддаване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 12, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 6 от Закона за
горите и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №175/03.05.2016 г., относно приемане на
Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община Кресна,
след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:

РЕШЕНИЕ №134
На основание чл.21, ал. 1, т. 12, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 6 от Закона за
горите, Общински съвет – Кресна:
1. Приема Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на
община Кресна.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по прилагането й.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 2 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №178/05.05.2016 г., относно
прекратяване на собственост чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 1 „против”
и 2
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №135
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 2 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да бъде извършена продажба на 936 кв. м. идеални части от УПИ II – 104,
кв. 32 /целият с площ от 2061,00 кв. м./ по ПР на с. Долна Градешница, община Кресна,
който е в режим на съсобственост между община Кресна и Искра Георгиева Георгиева.
2. Частта от имота, собственост на общината да бъде продадена чрез договор за
продажба на Искра Георгиева Георгиева.
3. Одобрява пазарната оценка на частта от имота по т. 1 от настоящото решение в
размер на 6 922,00 лв./шест хиляди деветстотин двадесет и два лева/ без ДДС.
4. Възлага на Кмета на община Кресна, издаването на заповед и сключването на писмен
договор за продажба, съгласно разпоредбите на настоящото решение.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл.
124б, ал. 2 и ал. 4, чл. 125 от ЗУТ и във връзка със Заявление от Иван Димитров
Воденичаров с вх. №179/05.05.2016 г., относно одобряване на техническо задание за
изработване на ПУП ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП ЗА ЕЛ, ПП ВиК за ПИ
№005052 и учредяване на право на прокарване на отклонения от техническата
инфраструктура през общински имот – полски път ПИ№0.201., след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”., ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №136
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл.
124б, ал. 2 и ал. 4, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:

1.

Разрешава изработването на ПУП ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП за
ЕЛ, ПП ВИК за ПИ №005052 за НУПИ пл.сн. №005052 ИЗВЪН ГРАНИЦАТА
НА УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, като с плана имота се отреди от нива, м.
„ОРЕХОВО ПОЛЕ”, з-ще с. Долна Градешница, общ. Кресна в УПИ 005052 с
обществено обслужваща зона – „Об” „ЗА КРАЙПЪТЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”
с режим на застрояване с УП:
Пз =50%; Кинт =2.00; Поз =20%; Р20; свободно застрояване – „е”; П /преди
отреждането без отчуждаването за АМ „СТРУМА”/ =9 831 м2; П /след
отреждането

и

след

отчуждаването

за

АМ

„СТРУМА”/

=5 632

м2;

ограничителни линии на застрояване: 3.00 м отстояние от съседни имоти и от
външна регулация към полски път 005243; 25.00 м към бъдещо застрояване
ЛОТ 3.3 АМ „СТРУМА” и учредяване на „право на прокарване на отклонения
на техническата инфраструктура през общински имот” – Полски път ПИ
№0.201 по реда на чл.193, ал. 4, от ЗУТ/извън урбанизирана територия/ /чл.
124а, ал. 5 от ЗУТ/.
2. Одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ, с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържащо необходимите
изисквания относно териториалния му обхват в срокове и етапи на
изпълнение.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал.
2 и ал. 4, чл. 125 от ЗУТ и във връзка със Заявление от Андрей Димитров Воденичаров с
вх. №180/05.05.2016 г., относно одобряване на техническо задание за изработване на ПУП
ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП ЗА ЕЛ, ПП ВиК за ПИ №005053 и учредяване на
право на прокарване на отклонения от техническата инфраструктура през общински
имот – полски път ПИ№0.201., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”., ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №137
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал.
2 и ал. 4, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1.

Разрешава изработването на ПУП ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП за ЕЛ, ПП
ВИК за ПИ №005053 за НУПИ пл.сн. №005053 ИЗВЪН ГРАНИЦАТА НА
УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ, като с плана имота се отреди от нива, м. „ОРЕХОВО
ПОЛЕ”, з-ще с. Долна Градешница, общ. Кресна в УПИ 005053 с обществено

обслужваща зона – „Об” „ЗА КРАЙПЪТЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ” с режим на
застрояване с УП:
Пз =50%; Кинт =2.00; Поз =20%; Р20; свободно застрояване – „е”; П /преди отреждането
без отчуждаването за АМ „СТРУМА”/ =9 831 м2; П /след отреждането и след
отчуждаването за АМ „СТРУМА”/ =5 668 м2; ограничителни линии на застрояване: 3.00
м отстояние от съседни имоти и от външна регулация към полски път 0.201; 25.00 м
към бъдещо застрояване ЛОТ 3.3 АМ „СТРУМА”, повече от 5.00 м отстояние от дъно
имот и учредяване на „право на прокарване на отклонения на техническата
инфраструктура през общински имот” – Полски път ПИ №0.201 по реда на чл.193, ал.
4, от ЗУТ/извън урбанизирана територия/ /чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ/.
2. Одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ, с което е обоснована необходимостта
от изработването на плана и съдържащо необходимите изисквания относно
териториалния му обхват в срокове и етапи на изпълнение.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №182/05.05.2016 г., относно дарение на имот общинска
собственост, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”,

0 „против”

и

0

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №138
На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински
съвет – Кресна, дарява на Министерство на здравеопазването, представлявано от д-р
Петър Стефанов Москов – Министър на здравеопазването, за нуждите на
центъра/филиала за спешна медицинска помощ – гр. Кресна, правото на собственост
върху Първи етаж от новострояща се поликлиника в гр. Кресна с площ от 150,68 кв.
м./Сто и петдесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра/ и 2/две/
гаражни клетки, находящи се в подземен етаж/съответно с площ 12,00 кв. м. и 21.46 кв. м./.
Дарението на имота/обекта се извършва с цел кандидатстване и реализиране от
Министерство на здравеопазването на инвестиционен проект по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020г. за подкрепа на системата на спешна медицинска помощ.
Имота се намира в гр. Кресна, УПИ IV – 129 /Урегулиран поземлен имот четвърти,
планоснимачен номер сто двадесет и девет/, кв. 10 /Квартал десети/, актуван с АОС
№1011/04.09.1998 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№185/10.05.2016 г., относно предварително съгласие за промяна предназначението на

поземлен имот №014028, землище на гр. Кресна, публична общинска собственост, за
изграждане на обект за техническата инфраструктура, след проведено поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №139
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Кресна:
1. Изразява предварително съгласие със срок на валидност 12 месеца за промяна
предназначението на поземлен имот №014028 с площ от 3,879 дка, землище гр. Кресна,
с начин на трайно ползване – пасище мера.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПП за елемент на техническата инфраструктура,
извън границите на населените места за осигуряване на транспортен достъп през имот
№ 014028, НТП – Пасище, мера – публична общинска собственост.
3. Одобрява задание за проектиране на Парцеларен план за осигуряване на транспортен
достъп през ПИ №014028, НТП – пасище, мера-публична общинска собственост.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за народните читалища и във връзка с Писмо от Народно читалище „Христо Смирненски
1960” с. Долна Градешница с вх. №127/22.03.2016 г., относно справка за дейността и отчет за
изразходваните от бюджета средства през 2015 г., след проведено поименно гласуване с 12
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №140
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за народните читалища, Общински съвет – Кресна приема доклада относно дейността на
Народно читалище „Христо Смирненски 1960” с. Долна Градешница през 2015 г. и
одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за народните читалища и във връзка с Писмо от Народно читалище „Култура 1932” гр.
Кресна с вх. №128/22.03.2016 г., относно Доклад за осъществените дейности и отчет за
изразходваната субсидия през 2015 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №141
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за народните читалища, Общински съвет – Кресна приема доклада относно дейността на
Народно читалище „Култура 1932” гр. Кресна през 2015 г. и одобрява Отчета за
изразходваната бюджетна субсидия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от
Кмета с вх. №141/07.04.2016 г., относно информация за свободно общинско жилище,
находящо се на ул. „Олимпия” ет. 1, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №142
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема за сведение Писмо от Кмета с вх. №141/07.04.2016 г., относно информация за
свободно общинско жилище, находящо се на ул. „Олимпия” ет. 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Молба от Радка
Бойкова Митрева с вх. №146/07.04.2016 г., относно отдаване под наем на общинско
жилище, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №143
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отхвърля
Молба от Радка Бойкова Митрева с вх. №146/07.04.2016 г., относно отдаване под наем на
общинско жилище.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т. 6, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение
на Общински план за младежта за 2016 г. и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№163/18.04.2016 г., относно утвърждаване на Правилник за финансиране на проекти за
младежки дейности от бюджета на община Кресна за 2016 г., след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №144
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна утвърждава Правилник за финансиране на проекти за младежки дейности от
бюджета на община Кресна за 2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета с вх.
№165/19.04.2016 г., относно отчет за изпълнение на Решения на ОбС-Кресна, от Решение
№2 до Решение №116, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и
1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №145
На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
приема за сведение Отчет на Кмета на община Кресна за изпълнени Решения на ОбС-.
Кресна от Решение №2 до Решение №9 по Протокол №2/23.11.2015г.; Решение №10 до
Решение №11 по Протокол №3/07.12.2015г.; Решение №12 до Решение №23 по Протокол
№4/18.12.2015г.; Решение №24 до Решение №26 по Протокол №5/07.01.2016г; Решение
№27 до Решение №46 по Протокол №6/29.01.2016г.; Решение №47 до Решение №52 по

Протокол №7/10.02.2016г.; Решение №53 до Решение №84 по Протокол №8/26.02.2016г.;
Решение №85 до Решение №116 по Протокол 09/25.03.2016г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от
Борис Сандански с вх. №167/19.04.2016 г., относно опазване на историческото минало на
община Кресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против”

и 1

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №146
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши
Дипломна работа на Любомир Спиров Йорданов от с. Влахи, да се направи в електронен
вариант, с цялото си съдържание и да се отпечата в един екземпляр.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.19, ал. 2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №173/03.05.2016 г.,
относно утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Кресна – планов период 2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0
„против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №147
На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.19, ал. 2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане, Общински съвет – Кресна одобрява и приема Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Кресна – планов период 2017 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка със Заповед на Областен управител с вх. №176/05.05.2016 г., относно върнато
Решение №119 по Протокол №10/11.04.2016 г., след проведено поименно гласуване с 12
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №148
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Кресна, отменя свое Решение №119 по Протокол №10/11.04.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№181/05.05.2016 г., относно промяна на адреса на предоставяне на услугата „Център за
социална рехабилитация и интеграция”, след проведено поименно гласуване с 12 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №149
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Кресна променя адреса
на предоставяне на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция” от с.
Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград на ул. „Цар Борис III” №12 в

сградата на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с изнесени кабинети в сградата на Кметство с.
Сливница, считано от 01.05.2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във
връзка с Молба от Георги Кирилов Панайотов с вх. №183/09.05.2016 г, след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №150
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна, дава съгласие таксата за храна от Домашен социален патронаж
гр. Кресна на лицето Георги Кирилов Панайотов, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано
от 19.05.2016 г., до края на 2016 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 – „Помощи и
обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна за
2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с постъпили
молби за отпускане на еднократни парични помощи, след проведено поименно гласуване с
12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №151
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
одобрява постъпилите молби и отпуска еднократни парични помощи на следните лица:
1. Маргарита Асенова Маркова с вх. №69/18.02.2016 г., с. Долна Градешница, ул. „Двадесет
и четвърта” №22 – 300 лв.
2. Кирил Иванов Георгиев с вх. №184/09.05.2016 г., с. Долна Градешница, ул. „Трета” №14 –
500 лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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