ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №12 ОТ 10.06.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 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. №202/02.06.2016 г., относно върнати Решения
№136 и №137 по Протокол №11/14.05.2016 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 №152
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна изменя свое Решение №136 по Протокол №11/14.05.2016 г., като
същото добива следния вид:
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”.

2. Дава срок на валидност на предварителното съгласие – 3 /три/ години.
3. 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, 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. №202/02.06.2016 г., относно върнати Решения
№136 и №137 по Протокол №11/14.05.2016 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 №153

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна изменя свое Решение №137 по Протокол №11/14.05.2016 г.,
като същото добива следния вид:
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.
2.

Дава срок на валидност на предварителното съгласие – 3 /три/ години.

3. 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, 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. №203/02.06.2016 г., относно върнато Решение
№139 по Протокол №11/14.05.2016 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 №154
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна изменя свое Решение №139 по Протокол №11/14.05.2016 г.,
като същото добива следния вид:
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 за осигуряване
транспортен достъп до имот №014008 с предназначение – мандра.
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 до имот №014008 – мандра, за осигуряване на
транспортен достъп до същия.
3. Одобрява задание за проектиране на Парцеларен план за осигуряване на
транспортен достъп през ПИ №014028, НТП – пасище, мера-публична
общинска собственост до имот №014008 – мандра, за осигуряване на
транспортен достъп до същия.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.29 от Закон за опазване
на земеделските земи във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията и
във връзка с Предложение от Кмета с вх. №205/07.06.2016 г., относно даване на
предварително съгласие за преминаване на подземно трасе на „Водопровод за битови
нужди”, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №155
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.29 от Закон за опазване
на земеделските земи във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията,
Общински съвет – Кресна:
1. Дава предварително съгласие за право на прокарване на проектно трасе на
„Водопровод за битови нужди” през поземлен имот ПИ №000769 /полски път/,
общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за захранване с питейна
вода на обект „Рибовъдно стопанство-запазване на 2 броя рибарници и 3 броя битови
сгради”, изградени в ПИ №000879, м. „Големите явори”, землище Горна Брезница,
община Кресна от „Ванико-2015” ООД, с управител Иван Миланов Петров, с дължина
на трасето на водопровода засягащ полски път №000769 – 4.03 м. и обща квадратура на
засегнатата от сервитута на провода площ – 12.09 кв. м.
2. Дава предварително съгласие със срок на валидност пет години за учредяване на
сервитути и възлага на Кмета на община Кресна да проведе процедурата предвидена в
чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата
инфраструктура след заплащана на цена определена по реда на чл. 210 от ЗУТ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с постъпила
Молба от Любима Иванова Стоянова с вх. №157/11.04.2016 г., относно отпускане на
еднократна парична помощ, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №156
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
одобрява постъпилата молба и отпуска еднократна парични помощ в размер на 1 000

лв./хиляда лева/ на лицето Любима Иванова Стоянова, живуща в гр. Кресна, ул. „Перун”
24, вх. В.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка със Заповед на Кмета с вх. №196/27.05.2016 г., относно върнато Решение №128
по Протокол №11/14.05.2016 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0
„против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №157
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна, отменя свое Решение №128 по Протокол №11/14.05.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109/2/ и чл. 110 от Закона
за устройство на територията и във връзка с чл. 16/3/ от Наредба №2 от 29.06.2004 г. на
МРРБ за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии”, обн. ДВ бр. 86 и ДВ бр. 93 от 2004 г., във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №211/10.06.2016 г., относно даване на съгласие за изготвяне на
ПУП-ПУР/план за улична регулация/ за улица „Чинарите”, след проведено поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №158
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109/2/ и чл. 110 от Закона
за устройство на територията и във връзка с чл. 16/3/ от Наредба №2 от 29.06.2004 г. на
МРРБ за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии”, обн. ДВ бр. 86 и ДВ бр. 93 от 2004 г., Общински съвет –
Кресна, възлага на Кмета на община Кресна да задвижи процедура за изработване и
одобряване на ПУП-ПУР за изменение на ул. „Чинарите” в частта си с осови точки №1-23-4-5а-6а-7а-8а-9а-10а,

с дължина на уличното платно 321.84 мл и площ на уличното

платно 2064.00 кв. м., общинска собственост по у-ние изх. №ОУ-258/07.06.2016 г., изцяло
попадаща в района на промишлена база „Тиса”, м. „Цинигеровото”, гр. Кресна в
промяна на конкретното предназначение на задънена улица VI клас /ПОС/ о.т. 1 до о. т.
10а в промишлена база „Тиса”, кв.1,2 и 3, м-т „Цинигеровото”, гр. Кресна в „Улица със
специализиран режим на товарно движение” /ПОС/, като функционалния VI клас
„обслужваща улица” се запази

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №13 ОТ 23.06.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 130в,
ал. 2, чл. 130д, ал. 2 и ал. 3, чл.130е, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с
Писмо от Кмета с вх. №212/16.06.2016 г., относно откриване на процедура за финансово
оздравяване на община Кресна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №159
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 130в,
ал. 2, чл. 130д, ал. 2 и ал. 3, чл.130е, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Кресна:
1. Открива процедурата за финансово оздравяване на община Кресна.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да изготви план за финансово оздравяване в срок
до 20.07.2016 г.
3. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публично обсъждане на плана с
местната общност.
4. Определя ред за публичното обсъждане на плана за оздравяване на община Кресна,
както следва:
-

Дата: 05.08.2016 г.

-

Място - Зала №1 на община Кресна

-

Час: 17,00

-

Обявление – изготвя се обявление, като същото се публикува на интернет
страницата на община Кресна, на информационното табло на община
Кресна, на входа на административната сграда, както и в местен вестник

-

Присъстващи – задължително е присъствието, Кмета на общината,
Заместник-кметовете,

Директора

на

дирекция

„ФСДУС”,

главния

счетоводител на общината, Председателя на ОбС, общинските съветници.

На обсъждането могат да присъстват всички желаещи жители на
общината;
-

Ръководен орган – Кмета на община Кресна.

5. Упълномощава Кмета на община Кресна в рамките на срока за публичното
обсъждане да съгласува с Министъра на финансите плана за финансово оздравяване
на община Кресна, съгласно чл. 130е, ал. 4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от
Директора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна с вх. №214/21.06.2016 г., относно
информация за училищната мрежа за учебната 2016/2017, след проведено поименно гласуване с

12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №160
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема
информацията за училищната мрежа за учебната 2016/2017 г. от СОУ „Св. Паисий
Хилендарски” гр. Кресна и одобрява броя на паралелките и учениците по класове групи
СИП за учебната 2016/2017 г., както следва:

ИНФОРМАЦИЯ
за броя на паралелките и учениците по класове групи СИП
за учебната 2016/2017 г.
в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна
КЛАС

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ

БРОЙ УЧЕНИЦИ

Първи

2

30

Втори

2

39

Трети

2

38

Четвърти

2

39

Пети

2

34

Шести

2

36

Седми

2

36

Осми

1

19

Девети

1

20

Десети

1

12

Единадесети

1

18

Дванадесети

1

18

Общо:

19

339

ПИГ

6 гр. – I-IV кл.

134

ПИГ

2 гр. в V-VII кл.

55

Общо:

8 гр.

189

Групи СИП

1 гр. Вокални групи V-VIII кл. – 2 ч.

15

1 гр. Готварство V-VII кл. – 2 ч.

15

1 гр. VI – VII кл. – ИИ – 2 ч.

15

3 гр. – 6 ч.

45

Общо:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на §6в, ал. 4 от
Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл. 7, ал. 1 от ПМС
№84/06.04.2009 г., във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№215/21.06.2016 г. и Мотивирано предложение от Директора на СОУ „Св. П. Хилендарски”
гр. Кресна с вх. №31-00-30/21.06.2016 г., относно включване на СОУ „Св. П. Хилендарски” гр.
Кресна в списъка със средищните училища, след проведено поименно гласуване с 12 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №161
На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на §6в, ал. 4 от
Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл. 7, ал. 1 от ПМС
№84/06.04.2009 г., Общински съвет – Кресна приема СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.

Кресна да бъде включено в списъка на средищните училища в община Кресна за учебната
2016/2017 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №14 ОТ 01.07.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198а, ал. 5 от Закона за водите и във връзка
с решение на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – Благоевград, във връзка с Писмо от
Областния управител с вх. №190/16.05.2016 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”,

1 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №162
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198а, ал. 5 от Закона за водите, Общински
съвет – Кресна прие следното решение - отхвърля поканата на Областния управител с вх.
№190/16.05.2016 г. и не се присъединява към Асоциацията по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград,
съгласно Решение №РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/п/
/инж. Мая Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №15 ОТ 01.08.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Молба от
Александър Иванов Сандев с вх. №188/16.05.2016 г., след проведено поименно гласуване с 11
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №163
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна оставя
без разглеждане Молба от Александър Иванов Сандев с вх. №188/16.05.2016 г., относно
освобождаване от такса Домашен социален патронаж – Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.41 и 42 от Закона за защита на
животните и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №195/27.05.2016 г., относно
актуализация на Наредба №1 на Общински съвет – Кресна, след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №164
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.41 и 42 от Закона за защита на
животните, Общински съвет – Кресна приема:
I.
Чл. 44 от Наредба №1 на ОбС-Кресна се изменя, както следва:
Забранява се:
………………
Чл. 44. Пускането на всякакъв вид домашни животни в близост до обекти с
обществено предназначение, улиците и зелени площи на територията на общината.
Безстопанствените животни /кучета и котки/ се залавят и настаняват в приюти,
регистрирани по чл. 137, от ЗВМД, от лица със специфична квалификация, по начин
и условия, които гарантират здравето на животните.
II.

В раздел VIII – Преходни и заключителни разпоредби, в чл. 58 да отпадне
текста:
Срокът на действието й е 4 години, считано от влизането й в сила./Срокът е удължен
до края на мандат 2007-2011 г. с Решение №298 по Протокол №12/17.09.2008 г. и до
края на мандат 2011-2015 г. с Решение №7 по Протокол №2/09.11.2011 г./
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заявление от
Василка Атанасова Драчева с вх. №208/08.06.2016 г., след проведено поименно гласуване с 11
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №165
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, изразява
положително становище по Заявление от Василка Атанасова Драчева с вх. №208/08.06.2016

г., относно кампания за набиране на средства за изработване и монтиране на плочабарелеф на Васил Иванов Кунчев-Апостола на свободата.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заявление от Олег
Димитров Йосифов с вх. №217/28.06.2016 г., относно информация за неработеща чешма на
центъра на гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №166
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Кресна възлага на
Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД в срок до 5/пет/ работни дни да острани аварията.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Сигнал от Илиян
Тодоров с вх. №220/06.07.2016 г., относно отрязани седем броя липи, намиращи се на
тротоара на улица „Крива ливада” №2, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №167
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага
на Кмета на община Кресна да разпореди проверка и съответните служители да действат
съгласно разпоредбите на ЗОСИ и Закона за горите.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.12 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 1 от
ППЗЗД и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №225/07.07.2016 г., относно приемане
на Общинска програма за закрила на детето 2016-2017 г., след проведено поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №168
На основание чл.21, ал. 1, т.12 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 1 от
ППЗЗД, Общински съвет – Кресна приема Общинска програма за закрила на детето 20162017 г. за община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.12 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с §1а, ал. 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №226/07.07.2016 г., след проведено поименно гласуване с 13
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №169
На основание чл.21, ал. 1, т.12 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с §1а, ал. 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, Общински съвет –
Кресна:
1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по
безопасност на движението по пътищата при община Кресна.
2. Определя свои представители в горепосочената комисия, както следва:
- Георги Асенов Костов – общински съветник;
- Кирил Димитров Лазаров – общински съветник;

- Емил Бориславов Божинов – общински съветник;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет от
Председателя на ОбС-Кресна с вх. №232/19.07.2016 г.,след проведено поименно гласуване с
12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №170
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, приема отчета от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №232/19.07.2016 г., относно
дейността на ОбС-Кресна и неговите комисии за периода от м. ноември 2015 г. до м. юни
2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 7 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№240/26.07.2016 г., относно изменение на Решение №149 по Протокол №11/14.05.2016 г.,
касаещо промяна на адреса на предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ”., след
проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №171
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 7 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Кресна изменя свое
Решение №149 по Протокол №11 от 14.05.2016 г., като същото добива следния вид:
Общински съвет – Кресна променя адреса на предоставяната социална услуга „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 22.08.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2, във
връзка с ал. 4 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№241/26.07.2016 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2, във
връзка с ал. 4 от Наредба №7 от 29.12.2000 г., Общински съвет – Кресна, с цел обезпечаване
на учебния процес на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна за учебната 2016/2017 г.,
дава съгласие за финансиране на 7 ученика в рамките на делегирания бюджет на учебното
заведение, за запазване на паралелките в Vа, Vб, VIа, VIб и VIII клас.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от
Кирил Лазаров – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №173

На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Кресна възлага на
Кмета, да затвори за движение на превозни средства, частта от улица „Олимпия”, която се
използва в пазарния ден – четвъртък от 08,00 часа до 18,00 часа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредбата на общински съвет гр. Кресна за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна и
във връзка с Предложение от Кмета с вх. №160/11.04.2016 г., след проведено поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №174
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредбата на общински съвет гр. Кресна за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна,
Общински съвет – Кресна приема годишния отчет за изпълнението на бюджета и на
сметките за средствата от ЕС на община Кресна за 2015 г. в размери, съгласно
Обяснителната записка и Приложения от №1 до №9.
I. Отчет за изпълнението на Бюджета на община Кресна за 2015 г., както следва:
I.1 По прихода: Уточнен план – 4 253 899 лв.
Изпълнение

– 3 642 211 лв.

I.2 По разхода : Уточнен план – 4 253 899 лв.
Изпълнение

– 3 642 211 лв.

II. Приема окончателния годишен план за 2015 г. и отчета за
изпълнението на сметките за средствата от ЕС съгласно Обяснителната записка
и приложенията към нея.
III. Приема отчета за размера на просрочените вземания в размер на
320 452 лв. и просрочени задължения в размер на 995 965 лв. съгласно
Приложение №10.
IV. Преходен бюджетен остатък 179 303 лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг и
във връзка с Отчет на Кмета с вх. №161/11.04.2016 г., относно състоянието на общинския
дълг на Община Кресна за 2015 г., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 1
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет – Кресна приема Отчета на Кмета на община Кресна, относно състоянието
на общинския дълг на община Кресна, област Благоевград за 2015 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №186/11.05.2016 г., относно право
на строеж на допълващо застрояване – „магазин за фураж” със ЗП – 30,78 кв. м. в УПИ IV
– 167, кв. 16а 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 №176
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 „магазин за фураж” със ЗП – 30,78 кв. м. в УПИ IV – 167, кв. 16а 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 518,55 лв./петстотин и осемнадесет лева и
петдесет и пет ст./ без ДДС и учредява право на строеж на допълващо застрояване от
30,78 кв. м. – „магазин за фураж”, в полза на Димитър Борисов Георгиев.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №193/27.05.2016 г.,
относно допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №177
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г., както следва:
1. Към т. II Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, т.1.Урегулирани поземлени имоти за продажба чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс:
- УПИ II, кв. 19 по ПР на с. Долна Градешница, община Кресна, с площ от 730 кв. м.
2. Към т.3 Имоти за отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен
конкурс:
Имот №140007 – Водоем, с площ от 7,071 дка., м. „Крушата”, з.с. Влахи, община
Кресна.
Имот №004003 – Водоем, с площ 11,218 дка., м. „Дебел Дъб”, з.с. Влахи, община
Кресна.
Имот №000105 – Водоем , с площ 6,733 дка., з.с. Будилци, община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от
Георги Георгиев – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №178
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага
на Кмета на община Кресна, в двуседмичен срок, да извърши проверка, дали е каптирана
водата на водоем в Стара Кресна, стопанисван от Румен Калайджиев и да бъдат взети
необходимите мерки, ако се констатира нарушение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14, ал. 7 от ЗОС и §12 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №194/27.05.2016
г., относно предоставяне под наем на общински обекти – водоеми – публична общинска
собственост, на територията на община Кресна, след проведено поименно гласуване с 11
гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №179
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14, ал. 7 от ЗОС и §12 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите, Общински съвет – Кресна:
1. Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката
и експлоатацията на следните язовири/водоеми/ :
Имот №140007 – Водоем, с площ от 7,071 дка., м. „Крушата”, з.с. Влахи, община
Кресна.
Имот №004003 – Водоем, с площ 11,218 дка., м. „Дебел Дъб”, з.с. Влахи, община
Кресна.
Имот №000105 – Водоем , с площ 6,733 дка., з.с. Будилци, община Кресна.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да изготви проекто-договор, който да се внесе за
разглеждане на следващото заседание на ОбС-Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите и във връзка с Молба от Сашко Кузманов Драчев с вх. №197/27.05.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №180
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, Общински съвет – Кресна дава съгласие Кмета да стартира процедура за концесия
на всички минерални извори на територията на община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за местните данъци
и такси и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №201/01.06.2016 г., относно изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Кресна, след проведено поименно гласуване с
10 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №181

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет – Кресна утвърждава предлаганите промени в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кресна, както следва:
1. В чл. 38 се добавя и Приложение №8;
2. В чл. 40, ал. 1 се добавя и Приложение №7;
3. Чл. 43 се отменя;
4. Чл. 44 се изменя: Всички такси за административни услуги се заплащат по цени,
определени в Приложение №7 и Приложение №8 от лицата при предявяване на
искането;
5. Приложение №7 – Такси за технически услуги се отменя и се приема ново
Приложение №7 – Такси по административен регистър;
6. Приложение №8 – Такси за административни услуги се отменя и се приема ново
Приложение №8 – Такси за технически и административни услуги извън
административния регистър.
Приложение №7 – Такси по административен регистър и Приложение №8 – Такси за
технически и административни услуги извън административния регистър, са неразделна
част от настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 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. №209/10.06.2016 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 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. Актуализира с имот с кадастрален №022021, начин на трайно ползване
„Др.селскост.тер.”, с площ 1,000 дка., м. „Водно дере”, землище на с. Долна
Градешница, община Кресна годишната програма за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост за 2016 г., като го добавя към т.II. ОПИСАНИЕ НА
ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРОДАЖБА - Земеделски имоти за продажба чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване за
продажбата на имот с кадастрален №022021, начин на трайно ползване
„Др.селскост.тер.”, с площ 1,000 дка., м. „Водно дере”, землище на с. Долна
Градешница, община Кресна.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг –
Димитър Николаев Атанасов и Севда Георгиева Стоилкова.
4. Одобрява пазарна оценка на имота от 778,00 лв. /седемстотин седемдесет и осем лева/
без ДДС.
5. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от
началната продажна цена.

6. Начин на плащане и изисквани обезщетения – еднократно в 14-дневен срок, от датата
на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг.
7. 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. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗУТ и във
връзка с Предложение от Кмета с вх. №213/16.06.2016 г., след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №183
На основание чл.21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗУТ,
Общински съвет – Кресна възлага на кмета на община Кресна да задвижи процедура
за изменение на влязъл в сила със заповед №2332/17.04.1958г. на Министъра на БКС
гр. София ПУП-РП на с. Долна Градешница по §6, ал.1 от ПР на ЗУТ на основание
чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 по реда на чл.110, ал.1, т.2, чл.135, чл.124”а”, 124”б” и чл.125
от ЗУТ за изготвяне на ПУП-план за улична регулация - ПУР (план за регулация
само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) за
прокарване на улица през УПИ VІ в кв. 21 от о.т. 42 до о.т. 65”б” по плана на с. Долна
Градешница, община Кресна и план за регулация –ПР (план за регулация на улици
и поземлени имоти без режим на застрояване)

чрез образуване на нов VІ с

отреждане „За баня и фурна” по ПР на с. Долна Градешница както следва:
1. УПИ VІ (новообразуван), кв.21 с площ 1215.00м², от които 115.00/1414.00 кв.м. ид.
ч. на община Кресна съгласно Акт №1671 за частна общинска собственост, вписан в
служба по вписвания Сандански с Вх. №1202, Дв. вх. №1196, Акт №23, т.5, дело
№812/2016г. и 1100.00/1414.00 кв.м. ид. ч. на Спаска Георгиева Златкова по н.а. №156,
том І, рег. №1242, дело №135/2016г., вписан в Служба па вписвания Сандански Дв. вх.
рег. №1186, вх. рег. №1190, акт №12, том 5, дело №801/2016г.
2. Новообразуваната улица от о.т. 42 до о.т. 65”б” в кв. 21 е с площ 199 кв.м.,
дължина 33,16м и ширина 6м, собственост на община Кресна, която в зависимост от
функционалното и предназначение придобива статут на улица от второстепенната
улична мрежа на с. Долна Градешница, обслужваща - VІ клас, съгласно чл. 77, ал.2 от
ЗУТ и чл.11, ал.1, т.2 от НАРЕДБА №2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА
УРБАНИЗИРАНИТЕ

ТЕРИТОРИИ

ИЗДАДЕНА

ОТ

МИНИСТЕРСТВО

НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Обн. ДВ. бр.86 от 1
Октмври 2004г., попр. ДВ. бр.93 от 19 Октмври 2004г.

3. След одобряване на ПУП новообразуваната улица от о.т. 42 до о.т. 65”б” в кв. 21
по ПР на с. Долна Градешница с площ 199 кв.м да се обяви за публична общинска
собственост, която е придобила предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8,
ал.1, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.34а, ал.5 от ЗДС и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№229/18.07.2016 г., относно писмо с вх. №15-00-58/25.05.2016 г. до Кмета на община Кресна
от Агенция „Пътна Инфраструктура”, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”,
0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №184
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8,
ал.1, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.34а, ал.5 от ЗДС, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да бъдат обявени за частна общинска собственост следните
имоти:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Имот Начин на ТП
№

Обща
площ

Засегната Вид собственост
площ

ЗЕМЛИЩЕ НА С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
0.28
За друг вид водно течение, 0.205
0.051
Общинска
водна площ, съоражение
публична
0.29
За друг вид водно течение, 0.083
0.048
Общинска
водна площ, съоражение
публична
0.30
За друг вид водно течение, 0.209
0.209
Общинска
водна площ, съоражение
публична
0.50
За
селскостопански, 2.623
2.521
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.51
За
селскостопански, 1.488
0.216
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.73
За
селскостопански, 1.378
0.486
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.84
За
селскостопански, 0.737
0.263
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.96
За
селскостопански, 0.827
0.213
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.97
За
селскостопански, 0.470
0.163
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.171 За
селскостопански, 0.927
0.268
Общинска
горски, ведомствен път
публична
0.200 За
селскостопански, 1.256
0.285
Общинска

12.

0.201

13.

0.281

14.

0.650

горски, ведомствен път
За
селскостопански, 1.162
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 0.307
горски, ведомствен път
Пасище
18.451

15.

2.1

Дере

9.952

1.209

16.

2.25

Пасище

0.569

0.189

17.

3.9

Дере

9.644

0.544

18.

3.39

Пасище

3.211

0.428

19.

3.40

Дере

1.963

0.609

20.

4.13

Пасище

1.207

0.113

21.

4.14

Пасище

0.991

0.145

22.

5.2

Пасище

7.022

0.141

0.148
0.140
1.058

23.

0.276

24.

0.302

25.

0.304

26.

0.305

27.

0.307

28.

0.309

29.

0.317

30.

8.47

ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КРЕСНА
За
селскостопански, 1.981
0.161
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 0.478
0.295
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 1.104
0.561
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 0.868
0.206
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 1.082
0.066
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 1.013
0.678
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 0.966
0.966
горски, ведомствен път
Дере
16.701
2.225

31.

8.49

Пасище

4.716

0.843

публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична

32.

12.15

Пасище

8.843

0.207

Общинска
публична

2.Прехвърля безвъзмездно в собственост на Държавата следните части от
общински имоти, които се засягат от строителството на „АМ „Струма”, Лот 3.3,
с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І – 1
(Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І – 1 (Е79) с общински път
с.Ново Делчево – с.Дамяница” в землищата на гр.Кресна и с.Долна
Градешница, община Кресна, както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Имот
№

Начин на ТП

Обща
площ

Засегната
площ

ЗЕМЛИЩЕ НА С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
0.28
За друг вид водно течение, водна 0.205
0.051
площ, съоражение
0.29
За друг вид водно течение, водна 0.083
0.048
площ, съоражение
0.30
За друг вид водно течение, водна 0.209
0.209
площ, съоражение
0.50
За
селскостопански,
горски, 2.623
2.521
ведомствен път
0.51
За
селскостопански,
горски, 1.488
0.216
ведомствен път
0.73
За
селскостопански,
горски, 1.378
0.486
ведомствен път
0.84
За
селскостопански,
горски, 0.737
0.263
ведомствен път
0.96
За
селскостопански,
горски, 0.827
0.213
ведомствен път
0.97
За
селскостопански,
горски, 0.470
0.163
ведомствен път
0.171
За
селскостопански,
горски, 0.927
0.268
ведомствен път
0.200
За
селскостопански,
горски, 1.256
0.285
ведомствен път
0.201
За
селскостопански,
горски, 1.162
0.148
ведомствен път
0.281
За
селскостопански,
горски, 0.307
0.140
ведомствен път
0.650
Пасище
18.451
1.058

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2.1
2.11
2.25
2.26
2.27
3.9
3.35
3.39
3.40
4.3
4.13
4.14
5.2
5.21

29.

0.276

30.

0.302

31.

0.304

32.

0.305

33.

0.307

34.

0.309

35.

0.317

36..
37.
38.
39.
40.
41..
42.

8.38
8.42
8.47
8.49
9.75
9.80
12.15

Дере
Нива
Пасище
Нива
Нива
Дере
Нива
Пасище
Дере
Нива
Пасище
Пасище
Пасище
Нива
ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КРЕСНА
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
За
селскостопански,
горски,
ведомствен път
Нива
За друг вид застрояване
Дере
Пасище
Нива
Нива
Пасище

9.952
0.698
0.569
1.441
0.215
9.644
4.819
3.211
1.963
5.185
1.207
0.991
7.022
3.815

1.209
0.459
0.189
0.860
0.185
0.544
2.884
0.428
0.609
2.025
0.113
0.145
0.141
1.043

1.981

0.161

0.478

0.295

1.104

0.561

0.868

0.206

1.082

0.066

1.013

0.678

0.966

0.966

4.081
5.119
16.701
4.716
1.141
1.021
8.843

0.314
0.271
2.225
0.843
0.466
0.161
0.207

3.Упълномощава Кмета на община Кресна да извърши всички необходими
действия, съгласно изискванията на закона.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от
Председателя на ОбС-Кресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №185
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отменя
свое Решение №86 по Протокол №9 от 25.03.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б, ал. 2,
ал. 4 от ЗУТ и във връзка с Заявление от ЮЗДП – Благоевград с вх. №235/21.07.2016 г.,
относно допускане на устройствена процедура – разрешение за изработване на ПУП –
ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за поземлен имот №000287 в землището на с. Стара Кресна с
ЕКАТТЕ 39699, общ. Кресна и поземлен имот №000772 в землището на с. Ощава с ЕКАТТЕ
54537, общ. Кресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №186
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б, ал. 2,
ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна разрешава изработването на ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН, както следва:
1. За поземлен имот №000287 в землището на с. Стара Кресна с ЕКАТТЕ 39699, общ.
Кресна, съгласно скица-проект №К00657/19.07.2016 г. Имота попада в отдел 47/е с
площ 0.268 дка.
2. За поземлен имот №000772 в землището на с. Ощава с ЕКАТТЕ 54537, общ. Кресна,
съгласно скица-проект №К00921/19.07.2016 г. Имота попада в следните отдели и
подотдели:
- 29/д с площ 2.802 дка;
- 29/е с площ 0.128 дка;
- 30/д с площ 7.475 дка;
- 30/е с площ 0.570 дка;
- 30/ж с площ 1.501 дка;
- 31/з с площ 3.216 дка;
- 31/и с площ 3.561 дка;
- 32/в с площ 1.210 дка;
- 32/д с площ 0.515 дка;
- 32/е с площ 4.560 дка;
- 32/ж с площ 4.682 дка;
- 33/г с площ 4.511 дка;
- 33/д с площ 0.841 дка;
- 34/а с площ 8.190 дка;
- 34/б с площ 2.453 дка;
- 35/а с площ 7.770 дка;
- 36/2 с площ 0.494 дка;
- 36/5 с площ 0.580 дка;
- 36/б с площ 10.712 дка;

- 36/в с площ 0.539 дка;
- 36/г с площ 3.267 дка;
- 52/а с площ 2.724 дка;
- 52/б с площ 3.076 дка;
- 52/г с площ 1.185 дка;
- 53/а с площ 0,390 дка;
- 53/б с площ 9.340 дка;
- 54/1 с площ 0.103 дка;
- 54/б с площ 7.237 дка;
- 54/д с площ 0.369 дка;
- 54/е с площ 2.594 дка;
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. 71, ал. 6 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и чл. 26, ал.3, т. 1 и ал. 10, т. 5 от Наредбата за управление на общинските горски
територии, собственост на община Кресна, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№236/25.07.2016 г., относно определяне обема на дървесина контингент местно население,
след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №187
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 6 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и чл. 26, ал.3, т. 1 и ал. 10, т. 5 от Наредбата за управление на общинските горски
територии, собственост на община Кресна, Общински съвет – Кресна определя обема на
дървесината – контингент местно население, както следва:
- Отдел 25 и, землище Ощава – 103,00 куб. м. дървесина
- Отдел 453 е, землище Ощава – 15,00 куб. м. дървесина
- Отдел 55 л, землище Ощава – 76,00 куб. м. дървесина
- Отдел 453 е и 55 л са за собствени нужди на общината.
На лицата желаещи да добиват дърва за огрев и строителни материали да бъде направен
списък, съгласно чл. 71, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, по критерии определени от Кмета на
общината.
Заплащането на добитите дърва да бъде по ценоразпис, съгласно Приложение №19 от
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на община Кресна.
Приложение №19 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги на територията на община Кресна е неразделна част от настоящото решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.6 от Наредбата за
управление на общинските горски територии, собственост на община Кресна и във връзка
с Предложение от Кмета с вх. №237/25.07.2016 г., относно допълнителен Годишен план за
ползване на дървесина на община Кресна за 2016 г., след проведено поименно гласуване с
11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №188
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.6 от Наредбата за
управление на общинските горски територии, собственост на община Кресна, Общински
съвет – Кресна:
1. Приема Допълнителен годишен план за ползване на дървесина на община Кресна за
2016 г.
2. Упълномощава Кмета на общината да одобри Годишния план.
3. Създава временна комисия, която да следи за добива, сечта и ползването на дървесина,
съгласно приетия годишния план, в състав:
- Благой Димитров Петров
- Емил Бориславов Божинов
- Кирил Димитров Лазаров
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от
Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД с вх. №239/26.07.2016 г., след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №189
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
упълномощава управителят Йордан Лазаров Лазаров, да представлява „В и К-Кресна”
ЕООД с ЕИК -------- на общото събрание на съдружниците в „Кресна Електрик” ООД с
ЕИК -------, което ще се проведе на 08.08.2016 г. от 11,00 часа в гр. Благоеград, ул. „Крали
Марко” №8, вх. Б, ет. 6, ап. 18, като управителят да гласува „ПРОТИВ” по всички точки от
дневния ред.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т.1 и чл. 5, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №242/26.07.2016
г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №190
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т.1 и чл. 5, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, Общински съвет – Кресна:
1. Одобрява провеждането на процедура – търг с тайно наддаване за продажба на
стояща дървесина на корен с обект №1601, подотдели 85б, 85л, 85м, 85о, 85п, 86б, 86г,
86д., местност „Шемето”, землище с. Влахи.

Общо количество 342 куб. м. /триста четирдесет и два/ дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 7 902,00 лв. /седем хиляди деветстотин и два лева/
без ДДС.
Спецификация за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №1601,
подотдели 85б, 85л, 85м, 85о, 85п, 86б, 86г, 86д. е неразделна част от настоящото
решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т.1 и чл. 5, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №243/26.07.2016
г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №191
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т.1 и чл. 5, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, Общински съвет – Кресна:
1. Одобрява провеждането на търг с тайно наддаване за добив и извоз на стояща
дървесина на корен с обект №1602, подотдели 390б и 384ж, землище на м. „Заставата”,
землище с. Горна Брезница, община Кресна, за общо количество 375 куб. м. /триста
седемдесет и пет/ дървесина. С начална цена 25,00 лв. на плътен куб. м. без ДДС.
2. Добитата дървесина да бъде продадена по цени утвърдени с Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Кресна, за контингент местно население.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №244/27.07.2016 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 №192
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за участие на община Кресна с проектно предложение за „Осигуряване
на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Кресна” по Проект
„Красива България” /ПКБ/ - част от програмата на Министерство на труда и
социалната политика /МТСП/, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на
обществени сгради”.
2. Дава съгласие община Кресна да осигури съфинансиране в размер на 17 000 лв. за
извършване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №246/28.07.2016 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 №193
На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински
съвет – Кресна /чрез Кмета на община 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 Втори етаж от 2МС - с площ от 150,68 кв. м./Сто и
петдесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра/.
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. 23 , чл. 21, ал. 2 и във връзка с , чл.17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА , чл.
18, ал. 1, т. 2 от ЗСП, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП и във връзка с Предложение от Кмета с
вх. №247/28.07.2016 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 №194
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , чл. 21, ал. 2 и във връзка с , чл.17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА , чл.
18, ал. 1, т. 2 от ЗСП, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП, Общински съвет – Кресна дава съгласие
за промяна в капацитета на ЦСРИ, чрез компенсирана промяна на бюджета на държавно
делегирана дейност от 20 места на 30 места.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/п/
/инж. Мая Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №16 ОТ 12.08.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 130в,
ал. 2, чл. 130д, ал. 2 и ал. 3, чл. 130е, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №259/08.08.2016 г., относно План за оздравителни мерки за
подобряване на финансово-икономическото състояние на община Кресна, след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №195
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 130в,
ал. 2, чл. 130д, ал. 2 и ал. 3, чл. 130е, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Кресна:
1. Приема План с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото
състояние на община Кресна.
2. Приема Планът за оздравяване на община Кресна да бъде за период от три години
2016-2019.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна да изпрати Плана за финансово оздравяване
до Министъра на финансите за отпускане на временен безлихвен заем за целите на
изпълнение на плана за оздравяване на община Кресна по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за
публичните финанси.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с
Доклад от Кмета с вх. №260/09.08.2016 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 №196
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет – Кресна, одобрява ПУП-подробен устройствен план на територията на община
Кресна, съгласуван от ОБЕСУТ с Решение по Протокол №3/09.08.2016 г., както следва:
1. Приет с Решение №7 от 09.08.2016 г. на ОБЕСУТ при община Кресна ПУП-Пп
парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната

територия:

„За

осъществяване

на

транспортен

достъп

чрез

изграждане на мост до поземлен имот №000232, с. Стара Кресна, община Кресна,
област Благоевград, при площадката на МВЕЦ „ОЩАВА”. Транспортния достъп

/мост/ е предвиден да преминава през поземлени имоти по КВС, съгласно регистър на
засегнатите имоти, неразделна част към проекта за Пп: ПИ №000232, населено мястодруг вид терен със селищен характер, засегната площ 0.006 дка., собственост на
„ЕЛКТРОИНВЕСТ БГ” ЕООД; ПИ №000254, горскостопанска територия, засегната
площ 0.031 дка., собственост на МЗХ ЮЗДП ДП „ДГС” – Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.11, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, във
връзка със Писмо от Георги Костадинов Дивилски с с вх. №258/05.08.2016 г., след проведено
поименно гласуване, с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, ОбС-Кресна
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №197
На основание чл.21, ал.1, т.11, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.124б и чл.125 от ЗУТ,
Общински съвет – Кресна, коригира свое Решение №814 по Протокол №58 от 28.08.2015 г.,
като същото добива следния вид:
ОбС-Кресна,
1.Разрешава изработването на ПУП ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП ЗА ЕЛ, ПП ВиК за
ПИ №005001 – м.”Кемаловец”, земл. на с.Горна Брезница, община Кресна /чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от
ЗУТ/, извън границата на урбанизирана територия /чл.124а, ал.5 от ЗУТ/, като с плана имота се
отреди в УПИ №005001 „Животновъдна ферма за отглеждане на овце с капацитет 1 000бр.” и
установяване на устройствена зона – „Животновъдна ферма в земеделска територия” за УПИ
№005001 – с промяна на предназначението на земеделска земя за „Животновъдна ферма за
отглеждане на овце по чл. 17 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ с
режим на застрояване с УП: Пз=80%; Кинт=2,5; Поз=20%; Р2; свободно застрояване – „е”; П=3 001,00
кв.м.; нискоетажно с Н до 10,00м.; ограничителни линии на застрояване: 3,00м. отстояние от
съседни имоти и от външна регулация, 5,00м. отстояние от дъно имот, с възложител Георги
Костадинов Дивилски, с.Горна Брезница, община Кресна, договор за продажба на земя от ОПФ
№Д-129 от 09.04.2015г., вписване в служба по вписванията гр.Сандански, вх.рег.№1119 от
08.05.2015г., Акт №10, том 5, д.389 от 2015г.
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, срокове и етапи на изпълнение.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/п/
/инж. Мая Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №17 ОТ 17.09.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 , 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. №271/08.09.2016 г., относно върнато
Решение №182 по Протокол №15/01.08.2016 г., след проведено поименно гласуване с 10
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №198
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна, отменя свое Решение №182 по Протокол №15/01.08.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.7 , 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. №272/08.09.2016 г., относно върнато
Решение №181 по Протокол №15/01.08.2016 г., след проведено поименно гласуване с 10
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №199
На основание чл. 21, ал. 1, т.7, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна, приема повторно свое Решение №181 по Протокол
№15/01.08.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8, 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. №273/08.09.2016 г., относно върнато
Решение №179 по Протокол №15/01.08.2016 г., след проведено поименно гласуване с 10
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №200
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна изменя свое Решение №179 по Протокол №15/01.08.2016 г., като
същото добие следния вид:
„ОбС-Кресна възлага на Кмета на община Кресна да открие процедура за предоставяне
на концесия на следните язовири/водоеми/ :

Имот №140007 – Водоем, с площ от 7,071 дка., м. „Крушата”, з.с. Влахи, община
Кресна.
Имот №004003 – Водоем, с площ 11,218 дка., м. „Дебел Дъб”, з.с. Влахи, община
Кресна.
Имот №000105 – Водоем , с площ 6,733 дка., з.с. Будилци, община Кресна.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8, 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. №274/08.09.2016 г., относно върнат отказ
да се приеме решение по повод на Предложение на Кмета с вх. №238/26.07.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против”

и 0 „въздържал се”, ОбС-

Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №201
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна потвърждава отказа да се приеме решение по повод на
предложение от Кмета с вх. №238/26.07.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8, 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. №275/08.09.2016 г. и писмо от Кмета с вх.
№284/14.09.2016 г., относно върнати Решения №187, 190 и 191 по Протокол №15/01.08.2016
г. , след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №202
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна, приема повторно свои Решения №187, 190 и 191 по Протокол
№15/01.08.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10, 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. №276/08.09.2016 г., относно върнато
Решение №195 по Протокол №16/12.08.2016 г. , след проведено поименно гласуване с 11
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №203
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна, приема повторно свое Решение №195 по Протокол
№16/12.08.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №280/14.09.2016 г., относно кандидатстване с проектно предложение за

„Реконструкция на общински път BLG2131 гр. Кресна – с. Влахи, община Кресна” по
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020”, след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №204
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна с
проектно – предложение за „Реконструкция на общински път BLG2131 гр. Кресна – с.
Влахи, Община Кресна”, под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.”
2. Общински съвет

- гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да

предприеме всички необходими действия във връзка с разработването, кандидатстването
и изпълнението на проекта за „Реконструкция на общински път BLG2131 гр. Кресна – с.
Влахи”, община Кресна” под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.”
3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в проектното
предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския план за развитие на
Община Кресна.
4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък
от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №281/14.09.2016 г., относно кандидатстване с проектно предложение за
„Реконструкция на улици, град Кресна” по „Програма за развитие на селските райони
2014-2020”, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против”
и 3
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна с
проектно – предложение за „Реконструкция на улици, град Кресна” под мярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020
г.”
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да
предприеме

всички

необходими

действия

във

връзка

с

разработването,

кандидатстването и изпълнението на проекта за „Реконструкция на улици, град
Кресна”

под

мярка

7.2.

„Инвестиции

в

създаването,

подобряването

или

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“по „Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.”
3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в
проектното предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския
план за развитие на Община Кресна.
4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта
на интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №282/14.09.2016 г., относно кандидатстване с проектно предложение за
„Ремонт на Средно Училище „Св. Паисий Хилендарски”” по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020”, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №206
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна с
проектно – предложение за „Ремонт на Средно Училище „Св. Паисий Хилендарски”
гр. Кресна” под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“по „Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.”
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да
предприеме

всички

необходими

действия

във

връзка

с

разработването,

кандидатстването и изпълнението на проекта за „Ремонт на Средно Училище „Св.
Паисий Хилендарски” гр. Кресна” под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването

или

разширяването

на

всички

видове

малка

по

мащаби

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”
3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в
проектното предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския
план за развитие на Община Кресна.
4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък
от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №283/14.09.2016 г., относно кандидатстване на Народно читалище „Култура1932” гр. Кресна по ПРСР 2014-2020 за „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на
сградата на читалището”, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №207
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Общински съвет гр. Кресна да даде съгласие – Народно читалище „Култура1932“ гр.Кресна, да кандидатства с проект: „ Реконструкция, закупуване на оборудване и
обзавеждане на помещенията

на

Народно читалище „Култура- 1932“

гр.Кресна в

обявената процедура по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014–2020 г.
2. Общински съвет гр. Кресна да декларира, че сградата на Народно читалище
„Култура- 1932“

гр.Кресна, не е паметник на културата и недвижима културна

ценност с категория „местно значение”, съгласно глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
3 Общински съвет гр. Кресна да даде съгласие да бъдат извършени строително –
монтажни работи за ремонт на помещенията на читалището, в допустимия обхват от
оперативната програма по която ще се кандидатства.

4. Общински съвет гр. Кресна да декларира, че дейностите по проекта отговарят
на приоритетите на общинския план за развитие на община Кресна.
5. Общински съвет гр. Кресна да даде съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление за срок от 10/десет/ години на Народно читалище „Култура- 1932“ гр.Кресна
следния имот, сграда находяща се в кв. 63, част от площадно пространство и е общинска
собственост:
6. Общински съвет гр. Кресна да упълномощи кмета на Община Кресна да
предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото
решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64а, ал.1 и ал. 2 от Закона за
защита при бедствия и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №287/16.09.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против”

и 0 „въздържал се”, ОбС-

Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №208
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64а, ал.1 и ал. 2 от Закона за
защита при бедствия, Общински съвет – Кресна определя инж. Мая Борисова Божинова –
Председател на ОбС-Кресна за представител в Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/п/
/инж. Мая Божинова/

