ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №18 ОТ 31.10.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
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. №254/03.08.2016 г., относно продажба на недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ имот №005017 – Нива, с площ 6,999 дка., м. „Завой”, з.гр.
Кресна, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №209
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 недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот
№005017 – Нива, с площ 6,999 дка., м. „Завой”, з.гр. 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 №005017, начин на трайно ползване – Нива, с площ 6,999 дка., м.
„Завой”, землище гр. Кресна.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Петър
Олег Петров и Георги Димитров Георгиев.
4. Завишава пазарна оценка на имота от 5 777,00 лв. /пет хиляди, седемстотин
седемдесет и седем лева/ , на 14 000 лв./четиринадесет хиляди лева/.
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. 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. №255/03.08.2016 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №008028 – Нива, с площ от 2,146 дка., м. „Водопоя”, з.с.
Долна Градешница, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №210

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 недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот
№008028 – Нива, с площ от 2,146 дка., м. „Водопоя”, з.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 №008028, начин на трайно ползване – Нива, с площ от 2,146 дка.,
м. „Водопоя”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Петър
Олег Петров и Георги Димитров Георгиев.
4. Завишава пазарна оценка на имота от 1446,00 лв. /хиляда четиристотин четиридесет
и шест лева / , на 2 000 лв./две хиляди лева/.
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. 124 „а”, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1
от ЗУТ и чл. 95, ал. 2 от Наредба 7 ПНУОВТУЗ/2003 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка
с Предложение от Кмета с вх. №262/09.08.2016 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 №211
На основание чл.21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. На основание чл. 124”а”, ал.1 от ЗУТ (нов-ДВ, бр.82 от 2012г., влязъл в сила от
26.11.2012г.) по реда на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ разрешава изработването на
проект за ПУП за поземлен имот извън

границите на урбанизираната

територия чрез ПРЗ (план за регулация и застрояване) с цел:
- промяна предназначението на ПИ№001031, з-ще с. Горна Брезница с
площ 8.866 м² и НТП-„Друга територия на ГС” на възложител: „Ловно
стопанство - Горна Брезница” ООД, БУЛСТАТ 113577678, собственост съгласно
н.а. №36, т.І, рег.№531, дело№32/2006г., вписан в служба по вписвания вх. рег.
№368, Акт №81, том ІІ, дело 314/2006г. по реда на чл.73, ал.1, т.4 от ЗГ, видно от
писмо на ИАГ с рег. индекс ИАГ-15705/25.04.2016г., наш вх. №15-0048/27.04.2016г.

- промяна на конкретното предназначение на ПИ№001031, з-ще с. Горна
Брезница от „За административна сграда за нуждите на ловно стопанство с.
Горна Брезница” ” с УЗ (устройствена зона) „Об” (обществено обслужване) в
„За къща за гости” с УЗ (устройствена зона) „Жм” за временно обитаване по чл.
95, ал.2 от Наредба 7 ПНУОВТУЗ/2003г. по чл.12, ал.1 и ал.2 от ЗУТ със следните
устройствени показатели:
ХАРАКТЕР НА ЗАСТРОЯВАНЕ

Н до 10м

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ

60%

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
ПЛЪТНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

1.2
Поз-40%

НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ

свободно-е

ПЛОЩ НА ИМОТА

8.866 дка

С ИДИНТИФИКАЦИЯ „КЪЩА ЗА ГОСТИ”

Възлагането, изработването и съгласуването на ПУП да бъде за сметка
на възложителя: „Ловно стопанство с. Горна Брезница” ООД.
ПУП-ПРЗ да се процедира по чл.127, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл. 124”б”, ал.1 от ЗУТ (нов-ДВ, бр.82 от 2012г., влязъл в сила от
26.11.2012г.) одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ с което
възложителя е обосновал необходимостта от изработването на ПУП-ПРЗ за
ПИ№001031, з-ще с. Горна Брезница, съдържащо необходимите изисквания
относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №267/31.08.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №212
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Кресна приема информация за текущото
изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС на община Кресна, област
Благоевград към 30.06.2016 г. – в приходната и разходната им част.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Антон Ангелов Драчев с вх. №278/08.09.2016 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 №213
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага
на Управителя на „В и К - Кресна” ЕООД да даде писмен отговор на вносителя на
предложението и да го представи за разглеждане от ОбС-Кресна в срок до м. януари 2017 г. В
отговора да се включи и отчета на дружеството за 2016 г. в работен вариант.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №293/30.09.2016 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 №214
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
дава съгласие Кмета на община Кресна, да сключи ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВОТО НА
СТРОЕЖ с Народно читалище „Култура 1932” гр. Кресна за извършване на основен ремонт на
сграда, находяща се в УПИ-I-821, 824, 823,1108 кв. 63 по ПР на град Кресна, ползвана от
читалището, безвъзмездно за срок от 10 /десет/ години.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №295/02.10.2016 г., Предложение от Кмета с вх. №29602.10.2016 г., Предложение от
Кмета с вх. №297/02.10.2016 г., Предложение от Кмета с вх. №301/13.10.2016 г., относно искане за
издаване на заповед за предоставяне на придобити от общината имоти на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,

ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
отлага за разглеждане на следващо заседание, след получаване на Решение от Административен
съд – Благоевград, следните материали:
1. Предложение от Кмета с вх. №295/02.10.2016 г.
2. Предложение от Кмета с вх. №29602.10.2016 г.
3. Предложение от Кмета с вх. №297/02.10.2016 г.
4. Предложение от Кмета с вх. №301/13.10.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти и чл. 15, ал. 6 от
Наредбата за стопанисване, управление и възпроизводство, ползване и опазване на
общинските горски територии в община Кресна, във връзка с Предложение от Кмета с вх.

№303/17.10.2016 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”,

0 „против”

и

0

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №216
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски
продукти и чл. 15, ал. 6 от Наредбата за стопанисване, управление и
възпроизводство, ползване и опазване на общинските горски територии в община
Кресна, Общински съвет – Кресна:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии,
собственост на община Кресна за 2017 г.
2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди Годишния план.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 207 и чл. 211, ал. 4
от Закона за горите и чл. 32 от ЗОСИ, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№304/17.10.2016 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 №217
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 207 и чл. 211, ал.
4 от Закона за горите и чл. 32 от ЗОСИ, Общински съвет – Кресна приема Наредба за реда
и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Кресна,
със следните изменения:
1. В раздел I чл. 2, ал. 1 било: „Отсичането на до 5/пет/ броя дървета в земеделски земи

се разрешава от кмета/кметския наместник на населеното място,……..”, става:
„Отсичането на до 5/пет/ броя дървета в земеделски земи се разрешава от кмета на
населеното място,……..”.
2. В раздел I чл. 9, ал. 3 било: „Заповедта за разрешение за сеч се издава от лесничей към
общината, за с. Стара Кресна и с. Ощава от кметските наместници след
предварителна проверка на място в присъствието на представители на Горско
стопанство Кресна”, става: „Заповедта за разрешение за сеч се издава от лесничей към
общината, за с. Стара Кресна и с. Ощава от кметския наместник на с. Стара Кресна,
след предварителна проверка на място в присъствието на представители на Горско
стопанство Кресна”.
3. В раздел VII – Административно наказателни разпоредби:
- Чл. 25 било: „…….се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”, става: „…….се наказва с
глоба от 500 до 1000 лв.”
- Чл. 26 било: „……..се налага глоба от 100 до 500 лв. За повторно нарушение от 500
до 1000 лв.”, става: „…….се налага глоба от 500 до 1000 лв. За повторно нарушение
от 1000 до 3000 лв”.

-

Чл. 28, ал. 1 било: „наказва се с глоба от 100 до 500 лв, лицето упълномощено да
използва общинската горска марка…...”, става: наказва се с глоба от 500 до 1000 лв,
лицето упълномощено да използва общинската горска марка…...”

-

Чл. 28, ал. 2 било: „когато нарушението по ал. 1 т. 1 и т. 2 е извършено повторно,
се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв”, става: „когато
нарушението по ал. 1 т. 1 и т. 2 е извършено повторно, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 270 и чл. 271, ал. 1
от Търговския закон, чл.19, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на общината
в търговски дружества, във връзка с Отчет на Ликвидатора на общинска фирма „Тиса” ЕООД в
ликвидация към 15.09.2016 г. с вх. №307/17.10.2016 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 №218
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 270 и чл. 271, ал. 1
от Търговския закон, чл.19, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на общината
в търговски дружества Общински съвет – Кресна:
1. Приема Заключителния баланс на Еднолично дружество с ограничена
отговорност с фирма „ ТИСА” ЕООД в ликвидация, гр. Кресна.
2. Приема

Пояснителния

доклад

към

заключителния

баланс

на

дружеството в ликвидация.
3. Приема Отчет на Ликвидатора на Еднолично дружество с ограничена
отговорност с фирма „ТИСА” ЕООД в ликвидация.
4. Възлага на Ликвидатора на дружеството да предаде разплащателните
ведомости на община Кресна.
5. Освобождава от отговорност Ликвидатора на дружеството Василка
Йорданова Ангелова с постоянен адрес гр. Кресна, улица „Пирин” №9
6. Възлага на ликвидатора на дружеството да извърши всички
необходими действия по заличаването на Еднолично дружество с ограничена
отговорност с фирма „ТИСА” ЕООД в ликвидация от Търговския регистър,
поради приключване на ликвидацията.

7.Възлага на кмета на община Кресна да упълномощи, адвокат във връзка
със заличаването „ТИСА”ЕООД, който да извърши действия по вписване в
Търговския регистър.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с материал с вх.
№307/17.10.2016 г. и във връзка с Предложение на г-н Георги Георгиев, относно създаване
на комисия, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против”
и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №218 А
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
създава временна комисия, която да извърши проверка на състоянието на бракуваните
машини в състав:
1. Илиян Борисов Кръстев – общински съветник;
2. Димитър Николаев Атанасов – общински съветник;
3. Георги Димитров Георгиев – общински съветник;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №311/21.10.2016 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 №219
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
отхвърля Предложение от Кмета с вх. №311/21.10.2016 г., относно промяна начина на трайно
ползване на част от поземлен имот №000749 находящ се в м. „Русенци”, землище на с. Ощава от
„друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в „полски път” – публична
общинска собственост.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29 от ЗОЗЗ и във връзка
с чл. 30, ал. 3 от ППЗООЗЗ и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№312/21.10.2016 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 №220
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29 от Закон за опазване на земеделските земи и във връзка 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 Общинският съвет –Кресна:

1.Дава предварително съгласие за право на прокарване на проектно трасе на
„Водопровод за битови нужди” през поземлен имот ПИ №000160 /местен път път/,
публична общинска собственост във връзка с инвестиционното намерение за
захранване с питейна вода на обект ”Работилница за мраморни изделия”, в УПИ
№005117, м.”Завоя”, з-ще Кресна, Община Кресна от Красимир Крумов Симов, с
дължина на трасето на водопровода засягащ местен път №000160дължина 22.57м, и обща квадратура на засегнатата от сервитута на провода площ –
90.00м².
2.Дава предварително съгласие за право на прокарване на проектно трасе на
„Канализационно отклонение” през поземлен имот ПИ №000160 /местен път ,
публична общинска собственост във връзка с инвестиционното намерение за
отвеждане на отпадните води с канал на обект ”Работилница за мраморни изделия”,
в УПИ №005117, м.”Завоя”, з-ще Кресна, Община Кресна от Красимир Крумов
Симов, с дължина на трасето на канала за отпадни води засягащ

местен

път

№000160- дължина 18.08м , и обща квадратура на засегнатата от сервитута на канала
площ – 72.32м² .
3.Дава предварително съгласие за право на прокарване на проектно трасе на
„Подземен кабел 380/220кV за електрозахранване” през поземлен имот ПИ
№000160 /местен път /, публична общинска собственост във връзка с инвестиционното
намерение за захранване с ел.енергия на обект ”Работилница за мраморни изделия”,
в УПИ №005117, м.”Завоя”, з-ще Кресна, Община Кресна от Красимир Крумов
Симов, с дължина на трасето на ел.кабела засягащ

местен

път №000160-

дължина44.46м , и обща квадратура на засегнатата от сервитута на ел.провода площ
–178.00 м² .
4.Дава предварително съгласие със срок на валидност пет години за учередяване
на сервитути и възлага на Кмета на Община Кресна да проведе процедурата
предвидена в чл.193, ал.4 от ЗУТ за учередяване право на прокарване на съоръжения
на техническата инфраструктура след заплащане на цена определена по реда на
чл.210 от ЗУТ.
5. Дава съгласие за изработване на :
-ПУП-ПП за проектно трасе на „Водопровод за битови нужди”
-ПУП-ПП за проектно трасе на „Канализационно отклонение”
-ПУП-ПП за проектно трасе на „Подземен кабел 380/220кV за електрозахранване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 24, ал.3 и ал. 4, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, т. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО/в
сила от 01.08.2016 г./, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №248/28.07.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против”

и 0 „въздържал се”, ОбС –

Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 24, ал.3 и ал. 4, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, т. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО/в
сила от 01.08.2016 г./, Общински съвет – Кресна:
1. Разрешава промяната в наименованието на целодневната детска градина на
територията на община Кресна, както следва: „Целодневна детска градина /ЦДГ/
„Здраве”, става Детска градина /ДГ/ „Здраве”.
2. Задължава Кмета на община Кресна да издаде заповед за извършената промяна по т. 1
от Решението на Общински съвет – Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с влизането в сила на
новия Закон за предучилищното и училищното образование и изготвянето на Областна
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №270/01.09.2016 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 №222
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
утвърждава Анализ и оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Василка Атанасова Драчева с вх. №277/08.09.2016 г., след проведено поименно гласуване с
9 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №223
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
определя място за поставяне на паметна плоча на Апостола на свободата: площадно

пространство, част от УПИI – В21, В24, В23, 1108, кв. 63 по ПР на гр. Кресна, „Поща,
читалище, кино и градина”, Мемориален комплекс на Димитър Попгеоргиев – началник
щаб на Кресненско-Разложкото въстание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Мария Николова Стоичкова с вх. №288/16.09.2016 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 №224
На основание чл.21, ал. 1, т.23 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема
за сведение Предложение от Мария Николова Стоичкова с вх. №288/16.09.2016 г., относно
състоянието на гробищния парк в гр. Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.12 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с влизането в сила на
новия Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №290/20.09.2016 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 №225
На основание чл.21, ал. 1, т.12 , чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
утвърждава Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в
общинските детски градини на територията на община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от
Данаила Здравкова Симеонова с вх. №291/21.09.2016 г., относно отпускане на еднократна
парична помощ, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против”

и 0

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №226
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 1 200
лв./хиляда и двеста лева/ на лицето Данаила Здравкова Симеонова, живуща в гр. Кресна,
ул. „Александър Македонски” №38, след направена проверка на случая от Кмета на
община Кресна.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
№292/29.09.2016 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 №227
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, изменя свое
Решение №172 по Протокол №15/01.08.2016 г., като същото добива следния вид:
Общински съвет – Кресна, с цел обезпечаване на учебния процес на СУ „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 X клас.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Сигнал на родители с
вх. №294/30.09.2016 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 №228
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, възлага
на Кмета на община Кресна, да изпрати мотивирано писмо до Министъра на
образованието и науката, с копие до Областния управител на област Благоевград и
Регионално управление на образованието гр. Благоевград, за разрешаване на конкретния
случай в полза на родителите, ведно с частта от Протокол №18/31.10.2016 г., касаеща
Сигнал на родители с вх. №294/30.09.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от
Софронка Китанова Мънгова с вх. №300/13.10.2016 г., след проведено поименно гласуване с
9 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №229
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
отхвърля Молба от Софронка Китанова Мънгова с вх. №300/13.10.2016 г., относно отпускане
на еднократна парична помощ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заявление от Олег
Димитров Йосифов с вх. №302/14.10.2016 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 №230
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Заявление от Олег Димитров Йосифов с вх. №302/14.10.2016 г., относно авария в
осветлението на обществената тоалетна в центъра на гр. Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №305/17.10.2016 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 №231
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие Община Кресна да кандидатства в срок до 31.10.2016 г. в качеството си
на допустим бенефициент, с проектно предложение „ Да преодолеем бедността”,
схема „Активно включване“ BG05M9OP001-2.005 по ОПРЧР 2014-2020.
2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 от ЗМСМА, с
партньор сдружение „Нов избор” гр. Кресна, който в рамките на проекта ще
организира експертна дейност по предоставяне на интегрирани социално-здравни
услуги в общността и в домашна среда за хора с трайни увреждания, членове на
семейства, полагащи грижи за зависими техни близки и семейства в риск от социална
изолация и бедност.
3. Одобрява създаването на нова интегрирана социално-здравна услуга чрез
разкриване на социиално-здравни кабинети с. Сливница и гр. Кресна и предоставяне
на социалните услуги по ППЗСП – „Социален асистент” и „Личен асистент”
4. Предоставя за целите на проекта и разкриване на консултативен медико-социален
кабинет помещения със самостоятелен вход, находящи се в сградата на Кметство с.
Сливница.
5. Възлага на кмета на Община Кресна да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №306/17.10.2016 г., след проведено поименно гласуване, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №232
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие – Народно читалище „Култура- 1932“ гр.Кресна, да кандидатства с
проект: „Ремонт на сградата 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 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 Дава 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. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския
план за развитие на община Кресна.
5. Дава 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. Упълномощава кмета на Община Кресна да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и чл. 125 от
ЗУТ, чл. 17 от ЗОЗЗ, във връзка с Молба от Тодор Георгиев Георгиев с вх. №313/21.10.2016
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 №233
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и чл. 125 от
ЗУТ, чл. 17 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Кресна:
1.Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ (план за застроявяне и регулация)
за ПИ № 029058, з-ще гр. Кресна, м-ст „Солунско дере” с площ 1.605 дка извън
границите на урбанизираната територия (чл.124а, ал.5 от ЗУТ), като с плана
имота се отреди в УПИ 029058 с конкретно предназначение: за „Животновъдна
ферма за отглеждане на овце с капацитет 150 бр.” и установяване на
устройствена зона - „Животнавъдна ферма в земеделска територия” за УПИ
029058 - с промяна на предназначението на земеделска земя за „Животновъдна
ферма за отглеждане на овце с капацитет 150 бр.” 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
(устройствени показатели):
-

основно

предназначение

–

„Пп”

-

Предимно

производствено

предназначение
- конкретно предназначение – малкоетажно животновъдно застрояване „ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ С КАПАЦИТЕТ 150
БР”

- характер на застрояване

нискоетажно с Н до 10м

-

плътност на застрояване „Пз”

- до 80%

-

плътност на озеленяване „Поз”

- мин. 20%

-

интензивност на застрояване (Кинт)

- до 2.5

-

Р2; свободно застрояване –„е”; П (площ) - 1.605 дка, ограничителни

линии на застрояване: 3.00м отстояние от пътищата и 5.00м отстояние от дъно
имот с възложител Тодор Георгиев Георгиев, гр.Кресна, община Кресна
съгласно н.а. за покупко-продажба но недвижим имот №147, том І, рег.. №1446,
дело №132/2009г.,вписан в службата по вписванията Сандански, вх. рег. №870 от
08.05..2009г., Акт №52, том 4, дело 722, партидна книга: том 3157, стр.3542.
2.Одобрява изготвеното задание по чл.125 от ЗУТ, с което се обосновава
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 №20 ОТ 15.12.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предложение
от Милчо Караджов – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №236
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 да намери законово основание, фирмите работещи
на ул. „Чинарите” в гр. Кресна, да плащат наем за ползване на общинската улица.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№295/02.10.2016 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 №237
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по - нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №957 от
06.09.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Илия Георгиев Иванов бивш жител на с.Ощава, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
- Имот № 000751 с площ от 2,000 дка. /два декара/, находящ се в местността
„Чуката“ с начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в
землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00852/11.05.2016 г.; имот № 000753 – Др.сел.ст.тер, на
Община Кресна; имот № 047011 – нива на Община Кресна, имот № 047001 – нива на
община Кресна, № 000308 – Полски път, на община Кресна, който имот е образуван
от имот № 000323 с площ от 14,955 дка /четиринадесет декара и деветстотин петдесет и
пет кв.м./, описан в Акт за частна общинска собственост № 1615/24.08.2015 г.
- Имот № 000752 с площ от 1,000 дка. /един декар/, находящ се в местността
„Тралеската“ с начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в
землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00853/11.05.2016 г.; имот № 000753 – Др.сел.ст.тер на

Община Кресна; имот № 057004 – нива на Община Кресна, който имот е образуван
от имот № 000323 с площ от 14,955 дка /четиринадесет декара и деветстотин петдесет и
пет кв.м./, описан в Акт за частна общинска собственост № 1615/24.08.2015 г.
- Имот № 047025 с площ от 2,000 дка. /два декара/, находящ се в местността
„Дома“ с начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в
землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00854/11.05.2016 г.; имот № 047026 – нива, на община
Кресна; който имот е образуван от имот № 047011 с площ от 36,144 дка /тридесет и
шест декара и сто четиридесет и четири квадратни метра/, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1605/21.08.2015 г.
- Имот № 047032 с площ от 2,000 дка. /два декара/, находящ се в местността
„Арабаджиката” с начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в
землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00855/11.05.2016 г.;

имот № 047033 – нива на Община

Кресна; имот № 047009 – пасище с прасти на Община Кресна, имот № 047015 – нива на
насл. на Иван Христов Николов, имот № 047030 – нива, на община Кресна и др., който
имот е образуван от имот № 047012 с площ от 13,537 дка /тринадесет декара и
петстотин тридесет и четири кв.м./, описан в Акт за частна общинска собственост №
1606/21.08.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№296/02.10.2016 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 №238
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ –
Кресна за по-нататъшно реализиране на законовата процедура за възстановяване правото на
собственост, по първичен документ /Решение №1520 от 21.01.1994 г. на ПК гр. Кресна/, както
следва:
Наследниците на Стефан Динков Танчев, бивш жител на с. Влахи, община Кресна, област
Благоевград – да бъдат настанени в следния имот:
- Имот №028004 с площ 1,000 дка. /един декар/, находящ се в местността „Чуен петел” с начин на
трайно ползване „лозе”, осма категория, находящ се в землището на гр. Кресна с ЕКАТТЕ
14492, община Кресна, при граници и съседи, съгласно скица-проект №Ф02185/15.06.2015 г.:
имот №028003 – лозе на Община Кресна, който имот е образуван от имот №028001 с площ от
47,790 дка. /четирдесет и седем декара и седемстотин и деветдесет квадратни метра/, описан в
Акт за частна общинска собственост №1664/19.04.2016 г.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№297/02.10.2016 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 №239
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №1280 от
12.11.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Павла Илиева Христова, бивш жител на с.Горна Брезница, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 000468 с площ от 5,144 дка. /пет декара и сто четиридесет и четири
квадратни метра/, находящ се в местността „Плоски“ с начин на трайно ползване
„нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ
16136,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00900/22.04.2016 г.: имот № 000469 – пасище, мера на Община Кресна; имот № 000688
– залесена терит. на МЗХ ЮЗДП ДП ТП”ДГС КРЕСНА” и имот № 000821 – полски път
на ОбС - Кресна, описан в Акт за частна общинска собственост № 1609/21.08.2015 г.
- Имот № 039001 с площ от 10,215 дка. /десет декара и двеста и петнадесет
квадратни метра/, находящ се в местността „Везище“ с начин на трайно ползване
„нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ
16136,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00899/22.04.2016 г.: имот № 039003 – нива на Община Кресна; имот № 039002 – нива на
Община Кресна, който имот е образуван от имот № 000543 с площ от 24,199 дка
/двадесет и четири декара и сто деветдесет и девет кв.м./, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1610/21.08.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№301/13.10.2016 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 №240
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:

Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №955 от
06.09.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Васил Григоров Янев, бивш жител на с.Ощава, община Кресна,
област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
- Имот № 000769 с площ от 4,994 дка. /четири декара и деветстотин деветдесет и
четири кв.м./, находящ се в местността „Горна локва“ с начин на трайно ползване
„Др.сел.ст.тер.“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава, община
Кресна с ЕКАТТЕ 54537, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00863/07.09.2016 г.: имот № 000768 – Др.сел.ст.тер., на Община Кресна, който имот е
образуван от имот № 000484 с площ от 72,238 дка. /седемдесет и два декара и двеста
тридесет и осем квадратни метра/, описан в Акт за частна общинска собственост №
1695/12.09.2016 г.
- Имот № 029047 с площ от 1,500 дка. /един декар и петстотин кв.м./, находящ се
в местността „Друмо“ с начин на трайно ползване „Ливада“, девета категория,
находящ се в землището на с.Ощава, община Кресна с ЕКАТТЕ 54537, при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00864/07.09.2016 г.: имот № 029048 – Ливада, на
Община Кресна; № 029026 – Ливада, на община Кресна и имот № 029023 – Нива, на
насл. на Спас Петков Стоилов, който имот е образуван от имот № 029019 с площ от
49,276 дка. /четиридесет и девет декара и двеста седемдесет и шест квадратни метра/,
описан в Акт за частна общинска собственост № 1675/08.07.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 180 и чл. 140 от ЗУТ, чл. 37, ал. 1 и ал. 2
от Закона за общинската собственост, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №315/07.11.2016 г.,
относно право на строеж на „гаражни клетки” /общо 12 бр./ с размери 3м./6м. в УПИ XIV – 385, кв.
29 по ПР на гр. 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 №241
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 180 и чл. 140 от ЗУТ, чл. 37, ал. 1 и ал. 2
от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Допълва с имот - „гаражни клетки” /общо 12 бр./ с размери 3м./6м. в УПИ XIV – 385, кв. 29 по
ПР на гр. 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 оценката на имота, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, на стойност 24,30 лв./кв. м. без ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2; чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 124а, ал. 1, чл. 125 от ЗУТ и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №325/15.11.2016 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 №242
1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ да разрешите изработване по реда
на чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план (ПУП) ПР (план за регулация) и ПУП – ПЗ (план за застрояване) за ПИ№000779, находящ
се в. „Русенци”, з-ще с. Ощава, ЕКАТЕ 54537, община Кресна, площ на имота 1.700
дка извън границите на урбанизираната територия на възложител и собственик
Иванка Симеонова Йосифова, по силата на н. а. №35, том 2, рег. №1807, дело 208,
вписан в Служба по вписвания САНДАНСКИ, вх. рег. №1783 от 21.07.2016г., Акт
№176, том 6, дело 1164 от 2016г. за ПИ №000779 в землището на с. Ощава с ЕКАТЕ
54537, община Кресна, м. „Русенци”, площ на имота 1.700 дка, начин на трайно
ползване: друга територия заета от селското стопанство, вид собственост: частна за
реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на „Дом на занаятите”.
Промяната на предназначението на ПИ №000779 в з-ще на с. Ощава с
ЕКАТЕ 54537, община Кресна, м. „Русенци” от „нива” с 1.700 дка е с цел довършване
процедурата по чл.50 от ППЗОЗЗ за промяна предназначението на земята и на
прилежащите площи за функционирането на обект (строеж), започнал и завършен
след 01.07.1973г. в ПИ 000779, м. „Русенци” от „нива” в УПИ 000779 с конкретно
предназначение многофункционално ползване (Ц) за

„ Сграда за обществено

обслужване – дом на занаятите” (съгласно чл. 36, т.3 от Наредба №7 от 22.ХІІ.2003г. за
ПНУОВТУЗ

с

устройствена

зона

от

разновидност

-

смесена

централна”,

предназначена за многофункционално ползване и означена като (Ц), със следните
устройствени показатели.
- конкретно предназначение
- характер на застрояване

многофункционално ползване (Ц)
нискоетажно с Н до 10.00м

- плътност на застрояване

до 60%

- интензивност на застрояване (Кинт)

до 2.0

- плътност на озеленяване

мин. 30%

- паркоместа в границите на имота

до Р 4 мпс във връзка чл.43, ал.1 от

ЗУТ
За еднофамилна масивна жилищна сграда (къща), състояща се от жилищен
етаж със ЗП от 32.00м² и мазе със ЗП от 32.00м² има нотариален акт за констатиране
право на собственост на недвижим имот №120, том ІІ, рег. №2393, дело №290/2016 г.
вписване в Служба по вписвания САНДАНСКИ, вх. рег. №2428 от 21.07.2016г., Акт
№18, том 9, дело 1613 от 2016г., с което са изпълнени условията на чл.51 от ППЗОЗЗ.

2. Да се одобри изготвено задание по чл.125 от ЗУТ с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържа необходимите изисквания,
относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
3. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ да разрешите изработване на ПУП(Пп) парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия по реда на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот №000779 през част от ПИ
№000749, поради липса на друга техническа възможностнаходящ се в м. „Русенци”,
землище с. Ощава, община Кресна, област Благоевград във връзка с инвестиционно
намерение на възложителя Иванка Симеонова Йосифова.
Площта, предвидена за осигуряване на транспортен достъп чрез изграждане
на местен (общински) път

без изход-тупик на основание чл.14, ал.4 от ЗУТ през

поземлен имот №000749 с НТП: „Друга територия заета от селското стопанство”общинска частна собственост по силата на АОС №1699/25.10.2016г. до поземлен имот
№000779 е равна на 497.00 м² със следните параметри: дължина 125,50 м. от о.т.1 на ПИ
№000103 път ІV клас, община Кресна през о.т.2, о.т.4, о.т.5 до о.т.6, като разходите по
изграждането на пътя са за сметка на Иванка Симеонова Йосифова.
Да се учреди право на преминаване през чужд поземлен имот през
общински имот Заповед на кмета по реда на чл.192, ал.3 от ЗУТ по цени определени с
Решение №710 по Протокол №31 от 26.03.2010г. на ОБС Кресна.
След одобряване на ПУП - Пп новообразуваният (общински) път без изход–
тупик през поземлен имот №000749-частна общинска собственост с площ 497.00 м² да
се обяви за публична общинска собственост, която е придобила предназначението си
по чл. 3, ал. 3 от ЗОС.
4. Да се одобри изготвено задание по чл.125 от ЗУТ с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържа необходимите изисквания,
относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
5.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ да разрешите изработване на ПУП(Пп) парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия по реда на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за
осигуряване захранване на ПИ№000779, „Русенци”, землище с. Ощава, община
Кресна, област Благоевград с вода за питейно-битови нужди, което ще се
реализира от съществуващ водопровод за с. Стара Кресна ПЕВП Ф90. Дължината на
проектния водопровод е 212.1м. преминаващ през следните имоти: ПИ №000021, път
ІV клас, община Кресна, з-ще с. Стара Кресна с дължина на преминаване 8.00 м. и
площ с ограничение в ползването и 0.032 дка; ПИ №000103 път ІV клас, община Кресна,
з-ще с. Ощава с дължина 78,6 м. и площ с ограничение в ползването и 0.314 дка; ПИ

№000749 (проектен местен (общински) път без изход – тупик о.т.1 на ПИ №000103 път
ІV клас, община Кресна през о.т.2, о.т.4, о.т.5 до о.т.6 с дължина 125.00м.) с НТП друга
територия заета от селското стопанство с дължина 125.5 м. и площ с ограничени в
ползването и 0.502 дка. Обща дължина на проектния водопровод е 212,1 м. и площ с
ограничени в ползването и 0.848 дка.
Да се учреди право на прокарване на отклонения на техническата
инфраструктура през общинските имоти със Заповед на кмета по реда на чл.192, ал.3
от ЗУТ по цени определени с Решение №710 по Протокол №31 от 26.03.2010г. на ОБС
Кресна.
6. Да се одобри изготвено задание по чл.125 от ЗУТ с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържа необходимите изисквания,
относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
7. Разходите по изпълнението на точки от 1 до 6 от настоящото решение, да
са за сметка на заявителя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№329/17.11.2016 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 №243
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение 959 от
06.09.1993 г. на ПК гр. Кресна/ на имоти и площи посочени в искане с вх. №24-1220/10.11.2014 г. в ОбА-Кресна, както следва:
Наследниците на Георги Иванов Костадинов бивш жител на с.Ощава,
община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
- Имот № 047027 , находящ се в местността „Калугеро“ с начин на трайно
ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ
54537,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00757/04.11.2014 г.; имот № 047032 – нива на Община Кресна; имот № 047028 – нива на
Община Кресна, имот № 047011 – нива на община Кресна, № 000323 – Др.сел.ст.тер., на
община Кресна и имот № 047031 – нива, на община Кресна, който имот е образуван

от имот № 047012 с площ от 13,537 дка /тринадесет декара и петстотин тридесет и
четири кв.м./, описан в Акт за частна общинска собственост № 1606/21.08.2015 г.
- Имот № 047023, находящ се в местността „Дома“ с начин на трайно ползване
„нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ 54537,
община Кресна, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00758/04.11.2014 г.;
имот № 047026 – нива на Община Кресна; имот № 047022 – нива на Община Кресна,
който имот е образуван от имот № 047011 с площ от 36,144 дка /тридесет и шест
декара и сто четиридесет и четири квадратни метра/, описан в Акт за частна общинска
собственост № 1605/21.08.2015 г.
- Имот № 047030, находящ се в местността „Драката“ с начин на трайно
ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ
54537,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00759/04.11.2014 г.; имот № 047031 – нива, на община Кресна; имот № 047032 – нива на
Община Кресна; имот № 047014 – нива на Община Кресна, имот № 047013 – пасище,
мера на община Кресна, който имот е образуван от имот № 047012 с площ от 13,537
дка /тринадесет декара и петстотин тридесет и четири кв.м./, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1606/21.08.2015 г.
- Имот № 047029, находящ се в местността „Ручковица“ с начин на трайно
ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ
54537,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00760/04.11.2014 г.; имот № 047032 – нива на Община Кресна; имот № 047011 – нива на
Община Кресна, имот № 047028 – нива на община Кресна, който имот е образуван
от имот № 047012 с площ от 13,537 дка /тринадесет декара и петстотин тридесет и
четири кв.м./, описан в Акт за частна общинска собственост № 1606/21.08.2015 г.
- Имот № 047022, находящ се в местността „Махалата“ с начин на трайно
ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ
54537,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00761/04.11.2014 г.; имот № 047025 – нива на община Кресна; имот № 047026 – нива на
Община Кресна; имот № 047023 – нива на Община Кресна, който имот е образуван
от имот № 047011 с площ от 36,144 дка /тридесет и шест декара и сто четиридесет и
четири квадратни метра/, описан в Акт за частна общинска собственост №
1605/21.08.2015 г.
- Имот № 047028, находящ се в местността „Зад къщи“ с начин на трайно
ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ
54537,

община

Кресна,

при

граници

и

съседи,

съгласно

скица-проект

№

Ф00762/04.11.2014 г.; имот № 047032 – нива на Община Кресна; имот № 047011 – нива на
Община Кресна, имот № 047029 – нива на община Кресна; имот № 047027 – нива, на
община Кресна, който имот е образуван от имот № 047012 с площ от 13,537 дка

/тринадесет декара и петстотин тридесет и четири кв.м./, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1606/21.08.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 и във
връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с Предложение на Кмета с вх. №330/17.11.2016 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 №244
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 и във
връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Кресна:
I. Допълва с имоти, представляващи Петно №2, Петно №3, Петно №4, Петно №5, Петно №6,
Петно №7, Петно №8, Петно №9, Петно №10, Петно №12 и Петно №16 /съгласно одобрена схема
по чл. 56 от ЗУТ, приета с Решение №1 по пр. №3/09.08.2016 г. на ОБЕСУТ/, годишната програма
за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г., като ги добавя към т. 4.
Отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на терени общинска
собственост.
II. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване
под наем, за срок от 10 /десет/ години на следните терени общинска собственост:
-

Петно №3 и слънцезащитно съоръжение към него, находящо се в кв. 63 по ПР на гр. Кресна,
при начална тръжна месечна наемна цена от 80,00 лв. /осемдесет лева/ с ДДС.

-

Петно № 4, находящо се в кв. 63 по ПР на гр. Кресна, при начална тръжна месечна наемна
цена от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС.

-

Петно №5, находящо се на тротоарното платно на ул. „Олимпия” между о.т. 124 – о.т. 126, при
начална тръжна месечна наемна цена от 25,00 лв./двадесет и пет лева/ с ДДС.

-

Петно №7, находящо се върху тротоарно платно пред жилищен блок в УПИ Х, кв. 18 по ПР на
гр. Кресна, при начална тръжна месечна наемна цена от 50,00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.

-

Петно №8, находящо се на тротоарното платно до жилищен блок в УПИ IX – 766, кв. 32 по ПР
на гр. Кресна, при начална тръжна месечна наемна цена от 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/ с
ДДС.

-

Петно №16, находящо се в кв. 63 по ПР на гр. Кресна, при начална тръжна месечна наемна
цена от 60,00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

1. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Георги Асенов
Костов и Емил Бориславов Божинов.
2. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10 % от началната
годишна наемна цена.
3. Начин на плащане и изисканите обезщетения – ежемесечно до 10-то число на месеца, следващ
месеца, за който се дължи наема.

4. Възлага на Кмета на община Кресна да сключи писмен договор за наем с лицето спечелило
публичния търг с тайно наддаване.
III. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публично оповестен конкурс за предоставяне
под наем за срок от 10 /десет/ години на следните терени общинска собственост:
-

Петно №2, находящо се на ул. „Македония” между о.т. 69 и о.т. 116, при начална/конкурсна/
месечна наемна цена в размер на 0,5 МРЗ /една втора минимална работна заплата, установена
за страната/ с ДДС;

-

-

-

-

Петно №6, находящо се в УПИ Х – 749, кв. 58 по ПР на гр. Кресна, при начална/конкурсна/
месечна наемна цена в размер на 1,25 МРЗ/една и една четвърт минимални работни заплати,
установени за страната/ с ДДС;
Петна №9 и №10 и слънцезащитни съоражения към тях, находящи се в кв. 39 по ПР на гр.
Кресна, при начална/конкурсна/ месечна наемна цена в размер на 0,5 МРЗ /една втора
минимална работна заплата, установена за страната/ с ДДС;
Петно №12 и съоражение към него, находящо се в северната част на южен градски парк – гр.
Кресна, при начална/конкурсна/ месечна наемна цена в размер на 1,3 МРЗ /една и една трета
минимални работни заплати, установени за страната/ с ДДС;
1. Одобрява следните критерии на публично оповестения конкурс:
Участниците в публично оповестения конкурс да бъдат фирми, регистрирани на територията
на община Кресна /или физически лица/ - 20 точки;
Да нямат задължения към община Кресна – 10 точки;
Да бъдат разкрити минимум 3/три/ работни места – 20 точки;
Наемателите на терените да поддържат чистотата в района /зелени площи, паркинги” – 10 т.
Най-висока предложена наемна цена – 10 точки;
Инвестиционно намерение, свързано с обекта – 10 точки;
Референции и препоръки за извършване на сходна дейност – 20 точки;
Всеки участник може да получи комплексна оценка /КО/ максимум – 100 точки. Комплексната
оценка се получава като сбор от оценките на всички показатели.
2. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10 % от началната
годишна наемна цена.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публично оповестения конкурс
– Георги Асенов Костов и Емил Бориславов Божинов.
4. Начин на плащане и изискваните обезщетения – наема за предходния месец се заплаща
ежемесечно, до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължи наема.
5. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето, спечелило
публично оповестения конкурс.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Стоян Иванов
Димитров с вх. №331/17.11.2016 г., относно ползване на общинско жилище, след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №245
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отхвърля Молба
от Стоян Иванов Димитров с вх. №331/17.11.2016 г., относно ползване на общинско жилище.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №333/17.11.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против”

и 5 „въздържал се”, ОбС - Кресна,

прие:
Р Е Ш Е Н И Е №246
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Кресна:
1.Допълва с имот – публична общинска собственост, представляващ „Ученически стол” при СУ
„Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна, годишната програма за управление, разпореждане имоти
общинска собственост за 2016 г., като го добавя към т.4 отдаване под наем чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс.
2.Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под
наем, за срок от 10 /десет/ години, на част от имот публична общинска собственост,
представляващ „Ученически стол” при СУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Кресна .
3. Определя начална /конкурсна/ месечна наемна цена в размер на 40 % /четирдесет процента/ от
минималната работна заплата установена за страната с ДДС.
4. Одобрява следните конкурсни критерии за отдаване под наем на гореупоменатия имот:
- най-висока предложена наемна цена с тежест – 40 т. /К1/
К1 = наемната цена на съответния участник х 40
Най-високата предложена наемна цена
-

Седмично меню – 30 т. Максималният брой точки на този показател е 30.
Минимално изискване по показателя е участникът да предложи не по-малко
от 3 варианта на седмично меню. Максимален брой точки получава
участникът, предложил най-голям брой варианти на пълноценно и
разнообразно седмично меню. Оценката на участниците по показател К2 се
изчислява по следната формула:

К2 = най-големия брой предложени варианти на пълноценно меню х 30
Предложения брой от съответния участник
-Референции – 30 т. Максималният брой точки по този показател е 30. Оценката на
участниците по този показател се изчислява по следната формула:

К3 = референции предложени от участника х 30
Най-големия брой предложени референции от участник
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (КО) максимум 100 т.

5. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
годишна наемна цена.
6. Начин на плащане и изискваните обезщетения – наема за предходния месец се заплаща
ежемесечно, до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължи наема.
7. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето, спечелило публично
оповестения конкурс.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№334/18.11.2016 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 №247
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ
– Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура за възстановяване правото на
собственост, по първичен документ /Решение №1326 от 07.12.1993 г. на ПК гр. Кресна, както
следва:
Наследниците на Стоян Бойчев Димитров, бивш жител на с.Горна Брезница, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 041001 с площ от 2,696 дка. /два декара и шестстотин деветдесет и шест
квадратни метра/, находящ се в местността „Боровица“ с начин на трайно ползване „нива“,
девета категория, находящ се в землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00883/13.10.2015 г.: имот № 041002
– нива, на Община Кресна; имот № 001141 – нива, на Славчо Илиев Георгиев; имот № 030163 –
горски път, на МЗХ ЮЗДП ДП ТП”ДГС Кресна” и др., описан в Акт за частна общинска
собственост № 1697/19.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и във
връзка с Предложение от Кмета с вх. №335/18.11.2016 г., относно промяна начина на трайно
ползване на имоти – общинска собственост, з.с. Горна Брезница, 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 №248
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС,
Общински съвет – Кресна:
1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на част от
- Имот № 000152 /проектен имот № 042001 с площ от 2,900 дка./, целият имот с
площ от 120,506 дка., девета категория, находящ се в з.с.Горна Брезница, община
Кресна, съгласно скица – проект № Ф00882/13.10.2015 г. с проектен начин на

трайно ползване от „пасище, мера” в „Ливада” и част от имот № 000153
/проектен имот № 043002 с площ от 4,400 дка./, целият имот с площ от 8,560
дка., девета категория, находящ се в

з.с.Горна Брезница, община Кресна,

съгласно скица – проект № Ф00881/13.10.2015 г. с проектен начин на трайно
ползване от „пасище с храсти” в „Ливада”.
2.Възлага на Кмета на община Кресна на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да
поиска от Общинска служба Земеделие – гр.Кресна промяната на начина на
трайно ползване на имота описан в т.1, като същата се отрази в Картата на
възстановената собственост.
3.След като бъде променен начина на трайно ползване на описаните имоти в
т.1 от „пасище, мера” и „пасище с храсти” в
преобразуват

от

публична

общинска

„Ливада” , същите да се

собственост

в

частна

общинска

собственост.
4.Разходите свързани с промяната на начина на трайно ползване на имотите
да бъдат за сметка на заявителя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№338/29.11.2016 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 4 „против” и 2 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №249
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отхвърля
Предложение от Кмета с вх. №338/29.11.2016 г., относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ II – 946, кв. 23 по ПР на гр. Кресна, с площ на имота от
340,00 кв. м.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№339/02.12.2016 г., относно промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имоти –
публична общинска собственост в землището на с. Горна Брезница, 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 №250
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1.

Отлага Предложение от Кмета с вх. №339/02.12.2016 г., относно промяна на предназначението
/начина на трайно ползване/ на имоти – публична общинска собственост в землището на с.
Горна Брезница, община Кресна, за разглеждане на следващо заседание на ОбС-Кресна.

2. Сформира комисия, която да отиде на място, да се запознае с терените, в състав:

–

Началник ОСЗ – Кресна;

–

Експерт от отдел „Общинска собственост” към ОбА-Кресна;

–

Благой Димитров Петров – общински съветник;

–

Кирил Димитров Лазаров – общински съветник;

–

Георги Димитров Георгиев – общински съветник;

3. Становището на комисията по т. 2 от настоящото решение, да бъде внесено за разглеждане в
ОбС-Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.13 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, чл.18, ал.1 и чл.20 от
ЗМСМА, чл.57, ал.1, във връзка с чл.56, ал.2 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл.75-79 от
АПК, във връзка с чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с Предложение от Кмета
с вх. №341/05.12.2016 г., относно изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност 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 №251
Общински съвет – Кресна:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Кресна (НРДТОК) (приета с Решение № 174, протокол № 10
от 21.06.2000 г.; изменение и допълнение с Решение № 288, протокол № 12 от 17.09.2008
г.), както следва:
ІІ. В Раздел І „Общи положения” се правят следните допълнения и изменения:
1. В чл.2, ал.1, т.3 преди „указателна табела” се добавя „информационно” и
текста придобива вида:
3. „Информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или
изображение, указващи близостта на една сграда или терен където се извършва
определена дейност;
2. В чл.3 изразът „Разпределението на постъпленията от реклама” се заменя с
„Таксите за поставяне на реклама”и текста придобива следния вид:
Чл.3. Таксите за поставяне на реклама върху или чрез използване на общински
недвижими имоти и движими вещи се определя от Общински съвет Кресна.
ІІІ. В Раздел ІІ „Общи изисквания” се прави следното допълнение:
1.В чл.8, ал.1, т.3 преди думата „омраза” се добавя „форма на” и текста
придобива вида:
3. Пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или
етническа нетърпимост.
ІV. В Раздел V „Надписи” се правят следните изменения:

1.
В чл.17, ал.2 изразът „техническа служба, която одобрява архитектурния
проект на обекта” се заменя с „главен архитект на община Кресна”и текста
придобива следния вид:

Чл. 17, ал.2. Надписите са елемент от проекта за графично и цветово оформление на
обекта,за който са предназначени. Одобряването на този проект се извършва от главен
архитект на община Кресна.
V. В Раздел VІІІ „Ред за разполагане” се правят следните изменения:
1.
В чл.24, ал.1 изразът „одобрени проекти, разрешени от компетентни
органи на общината” се заменя с „разрешение за поставяне, издадено по ред,
установен от тази наредба”и текста придобива следния вид:
Чл. 24, ал.1. Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на
територията на община Кресна въз основа на разрешение за поставяне, издадено по
ред, установен от тази наредба и след заплащане на предвидената административна
такса по тарифа, утвърдена от Общински съвет-гр. Кресна.
2.
Чл.26, ал.2, т.3. „При сгради в режим на етажна собственост, протокол от
общото събрание на ЕС за избор на председател на ЕС и упълномощаване” се изменя
така:
Чл.26, ал.2, т.3. Върху сгради – етажна собственост, разрешението за поставяне на
рекламно-информационни елементи се издава въз основа на изрично писмено
съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните
собственици на заетата от съоръжението площ. Съгласието и договорът за наем се
оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
3.
В чл.30 изразът „АГК” се заменя с „Общински експертен съвет по
устройство на територията” и текста придобива следния вид:
Чл.30. По преценка на главния архитект проектите се внасят за разглеждане в
Общински експертен съвет по устройство на територията. В случаите с общинска
собственост становището се внася от кмета на общината .
1.
В чл.33 изразът „Решения за монтаж (поставяне) на РИЕ по смисъла на
чл.197 от ЗУТ и чл.120, ал.1 от ППЗТСУ” се заменя с „Разрешения за поставяне на
РИЕ по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗУТ” и текста придобива следния вид:
Чл.33. Разрешения за поставяне на РИЕ по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗУТ се издават въз
основа на схема и проекти, одобрени от главния архитект на община Кресна.
V. В Раздел ІХ „Контрол и административно-наказателни разпоредби” се правят
следните изменения:
1. В чл.38, ал.1 се добавя изразът „се наказва с глоба от 100 лв. до 300 лв., освен
ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание” и текста
придобива следния вид:

Чл.38, ал.1. Който разполага РИЕ, без надлежно разрешение от общинските органи, в
случай когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил се наказва с
глоба от 100 лв. до 300 лв., освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко
наказание.
2.
В чл.38, ал.2 изразът „от 10,00 лв. до 30,00 лв.” се заменя с „от 100 лв. до
300 лв.” и текста придобива следния вид:
Чл.38, ал.2. Който разполага РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази наредба
или ги разполагат на не разрешените места, в случаите когато се изисква разрешение
от общински органи, се наказва с глоба от 100.00 лв. до 300.00 лв., освен ако по друг
нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание.
3.
В чл.38а, ал.1 изразът „като се прилагат разпоредбите на чл.44 от ЗТСУ”
се заменя с „като се прилагат разпоредбите на чл.57а от ЗУТ” и текста придобива
следния вид:
Чл.38а, ал.1. Разположени в нарушение в настоящата наредба, без отбелязан собственик
РИЕ се демонтират в 5-дневен срок за сметка на общината, като се прилагат
разпоредбите на чл. 57а от ЗУТ.
4.
В чл.39, ал.2 изразът „глоба до 40,00 лв.” се заменя с „глоба до 200,00 лв.”
и текста придобива следния вид:

Чл.39, ал.2. При неспазване на предписанията на общинските органи,същите
демонтират РИЕ за сметка на собственика, като му налагат и глоба до 200.00 лв.
5.
В чл.39, ал.3 изразът „глоба до 20,00 лв.” се заменя с „глоба до 200,00 лв.”
и текста придобива следния вид:
Чл.39, ал.3. Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи по ал.1 се
наказва с глоба до 200.00 лв.
6. Чл.39, ал.4 се изменя така:
Чл.39, ал.4. За отстраняване и недопускане на незаконно поставени рекламноинформационни елементи, със заповед на Кмета на община Кресна се възлага на
длъжностните лица от Общинска администрация-гр.Кресна, във връзка с чл.223, ал.2 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН) и на основание чл.44, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), да съставят
констативни актове за нарушения по смисъла на чл.57а, ал.1 от ЗУТ. Същите се
съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.
7.В чл.42 изразът „ЗТСУ и ППЗТСУ” се заменя със „ЗУТ” и текста придобива
следния вид:
Чл.42. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления става по реда на Закона за административните
нарушения и наказания и ЗУТ.

VІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на
територията на община Кресна, е приета с Решение № ………, взето с протокол №
…….. от ……………….. година.
VІІ. Контролът по изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за
рекламната дейност на територията на община Кресна се възлага на Кмета на община
Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№342/06.12.2016 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 №252
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №1020 от
15.09.1993 г., на ПК гр. Кресна, както следва:
Наследниците на Георги Миланов Веселинов, бивш жител на с.Ощава, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
- Имот № 000776 с площ от 0,337 дка. /нула декара и триста тридесет и седем
кв.м./, находящ се в местността „Зимовнико“ с начин на трайно ползване
„Др.сел.ст.тер.“, девета категория, находящ се в землището на с.Ощава, община
Кресна с ЕКАТТЕ 54537, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
К00915/13.05.2016 г.: имот № 000767 – Др.сел.ст.тер., на Община Кресна, който имот е
образуван от имот № 000489 с площ от 119,497 дка./Сто и деветнадесет декара и
четиристотин деветдесет и седем кв. метра/, описан в Акт за частна общинска
собственост № 1696/12.09.2016 г.
- Имот № 000777 с площ от 0,651 дка. /нула декара и шестстотин петдесет и един
кв.м./, находящ се в местността „Дома“ с начин на трайно ползване „Др.сел.ст.тер.“,
девета категория, находящ се в землището на с.Ощава, община Кресна с ЕКАТТЕ
54537, при граници и съседи, съгласно скица-проект № К00916/13.05.2016 г.: имот №
000767 – Др.сел.ст.тер., на Община Кресна, който имот е образуван от имот № 000489 с
площ от 119,497 дка./Сто и деветнадесет декара и четиристотин деветдесет и седем кв.
метра/, описан в Акт за частна общинска собственост № 1696/12.09.2016 г.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 2, т. 1 от
Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
от Марио Миразчийски – началник на Общинска служба Земеделие – Кресна, за издаване на
Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№343/06.12.2016 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 №253
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №152А от
02.12.1992 г. на ПК гр. Кресна, както следва:
Наследниците на Борис Миланов Тасев, бивш жител на с.Ощава, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 000778 с площ от 1,000 дка. /един декар/, находящ се в местността
„Дома“ с начин на трайно ползване „Др.сел.ст.тер.“, девета категория, находящ се в
землището на с.Ощава, община Кресна с ЕКАТТЕ 54537, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00851/26.04.2016 г.: имот № 000767 – Др.сел.ст.тер., на
Община Кресна, който имот е образуван от имот № 000489 с площ от 119,497 дка./Сто и
деветнадесет декара и четиристотин деветдесет и седем кв. метра/, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1696/12.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните
актове, чл. 1, чл. 22, чл. 47, ал.2 и чл. 61к от Закона за местните данъци и такси, във
връзка с Предложение от Кмета с вх. №345/07.12.2016 г., относно изменение на
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кресна, след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №254
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните
актове, чл. 1, чл. 22, чл. 47, ал.2 и чл. 61к от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет гр.Кресна изменя Наредбата за определяне на местните данъци на
територията на община Кресна за 2017 г., както следва:
В Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
1. Изменя текста на чл.15, както следва:
БИЛО: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на
1,00%о за град-Кресна за физически лица, - 1,50%о за селата за физически лица и 1,25%о за
юридически лица за всички населени места в общината
върху данъчната оценка на
недвижимия имот.

СТАВА: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,5
промила за гр. Кресна за физическите лица, 2,5 промила за селата за физическите лица, 2
промила за гр. Кресна за юридическите лица и 2 промила за селата за юридическите лица
върху данъчна оценка на недвижим имот.
Раздел ІІІ - Данък при придобиване на
имущества по дарение и по възмезден начин
1. Изменя текста на чл.35, ал.2, както следва:
БИЛО: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер – 2 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на
имуществото с по-висока стойност.
СТАВА: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер – 3 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на
имуществото с по-висока стойност.
Раздел V – Патентен данък
1. Изменя Приложение № 2 към чл. 56
БИЛО: Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности

Гл.път Е-79

І зона

ІІ- зона

ІІІ зона,
селата

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
5,00

4,00

3,00

2,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 35 лв.
9,00

8,00

7,00

6,00

3 звезди
от 6 лв. до 60 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
4,00

3,00

2,00

1,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
6,00

5,00

4,00

3 звезди
от 3 лв. до 35 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

3,00

4,00

3,00

2,00

1,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
6,00

5,00

4,00

3,00

3 звезди
от 2 лв. до 35 лв.
г) кафе-сладкарници
3,00

2,00

1,00

1,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
5,00

4,00

3,00

3,00

3 звезди
от 3 лв. до 50 лв.
е) бюфети, каравани и

100,00

90,00

павилиони — за обект:

80,00

75,00

от 75 лв. до 500 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се
определя в размер на: -/ гл.път Е-79- 8,00лв, І-ва зона- 6,00лв., ІІ-ра зона- 4,00лв., ІІІзона-селата-2,00 лв. / за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта.
от 2 лв. до 20 лв. за 1 кв.м.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в
размер на:/гл.път Е-79-физ.лица – 50,00лв., еднолични търговци – 300,00лв.,І-ва
зона- физ.лица- 50,00лв.,еднолични търговци – 300,00лв.ІІ-ра зона- физ.лица 50,00лв.,еднолични търговци – 300,00лв., ІІІ-та зона-селата: физ.лица-50,00лв.,
еднолични търговци – 300,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 40 лв. до 840 лв.
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79100,00лв.,І-ва зона – 100,00лв.,ІІ-ра зона – 100,00лв.,ІІІ-та зона селата – 100,00 лв.
според местонахождението на обекта.
от 100 лв. до 910 лв.
17. Авторемонтни,

автотенекеджийски,

автобояджийски

и

други

услуги

по

техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се

определя в размер на:Гл.път Е-79- 800,00лв.,І-ва зона – 800,00лв., ІІ-ра зона- 800,00лв.,
ІІІ-та зона селата – 300,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 280 до 1900 лв.
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой
моторно превозно средство в следните размери:
Гл.път Е-79 – 700,00лв., І-ва зона –
700,00лв.,ІІ-ра зона – 700,00лв., ІІІ-та зона
селата – 400,00 лв.
от 400 до 950 лв.

б) други МПС

СТАВА: Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности

Гл.път Е-79

І зона

ІІ- зона

ІІІ зона,
селата

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
6,00

5,00

4,00

3,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 35 лв.
9,00

8,00

7,00

6,00

3 звезди
от 6 лв. до 60 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
5,00

4,00

3,00

2,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
6,00

5,00

4,00

3,00

3 звезди
от 3 лв. до 35 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
5,00

4,00

3,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.

2,00

6,00

5,00

4,00

3,00

3 звезди
от 2 лв. до 35 лв.
г) кафе-сладкарници
4,00

3,00

2,00

2,00

1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
5,00

4,00

3,00

3,00

3 звезди
от 3 лв. до 50 лв.
е) бюфети, каравани и

120,00

110,00

павилиони — за обект:

100,00

95,00

от 75 лв. до 500 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се
определя в размер на: -/ гл.път Е-79- 9,00лв, І-ва зона- 7,00лв., ІІ-ра зона- 5,00лв., ІІІзона-селата-3,00 лв. / за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта.
от 2 лв. до 20 лв. за 1 кв.м.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в
размер на:/гл.път Е-79-физ.лица – 60,00лв., еднолични търговци – 400,00лв., І-ва
зона- физ.лица- 60,00лв., еднолични търговци – 400,00лв., ІІ-ра зона- физ.лица 60,00лв., еднолични търговци – 400,00лв., ІІІ-та зона - селата: физ.лица - 60,00лв.,
еднолични търговци – 400,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 40 лв. до 840 лв.
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79120,00лв.,І-ва зона – 120,00лв., ІІ-ра зона – 120,00лв., ІІІ-та зона селата – 120,00 лв.
според местонахождението на обекта.
от 100 лв. до 910 лв.
17. Авторемонтни,

автотенекеджийски,

автобояджийски

и

други

услуги

по

техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се
определя в размер на: Гл.път Е-79 - 900,00лв.,І-ва зона – 900,00лв., ІІ-ра зона- 900,00лв.,
ІІІ-та зона селата – 400,00 лв. според местонахождението на обекта.

от 280 до 1900 лв.
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой
моторно превозно средство в следните размери:

б) други МПС

Гл.път Е-79 – 800,00лв., І-ва зона – 800,00лв.,
ІІ-ра зона – 800,00лв., ІІІ-та зона селата –
500,00 лв.
от 400 до 950 лв.

Размерът на патентния данък на останалите услуги в Приложение №2 се
запазва.
Настоящето решение за изменение на Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Кресна за 2017 г. влиза в сила от 01.01.2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните
актове, във връзка с приетите промени и поправки в Закона за местните данъци и
такси, обнародвани в ДВ бр.32 от 22.04.2016 г. и ДВ бр.80 от 11.10.2016 г., във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №346/07.12.2016 г., относно допълнение на Наредбата за
определяне на местните данъци на територията на община Кресна, след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №255
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните
актове, във връзка с приетите промени и поправки в Закона за местните данъци и
такси, обнародвани в ДВ бр.32 от 22.04.2016 г. и ДВ бр.80 от 11.10.2016 г, Общински съвет
гр.Кресна допълва Наредбата за определяне на местните данъци на територията на
община Кресна за 2017 г., както следва:
СЪЗДАВА НОВ Раздел VІ - ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА
ПЪТНИЦИ
- чл.56б (нов в сила от 01.01.2017 г.) (1) 1) Данъчно задължените лица, посочени в този
раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от
тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от
Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна

агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за
автомобилните превози.
- Чл. 56в. (нов в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишния размер на данъка върху
таксиметров превоз на пътници за 2017 г. - 300 лв.
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 300,00 лв. до 1000,00 лв.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година до 31 октомври на предходната година,
данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
- Чл. 56г. (нов в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените
лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за
територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
- Чл. 56д. (нов в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров
превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която
е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
- Чл. 56е. (нов в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване
на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият
данък за текущата година се определя по следната формула:
ГДТПП х БМ
ДДТГ = ___________________, където

12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
56в;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПГДТПП х БМ
НВДТПП = ___________________, където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

- Чл. 56ж. (нов в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 56в се внася преди
получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози.
- Чл. 56з. (нов в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл.
56е, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Настоящето решение за допълнение на Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на община Кресна за 2017 г. влиза в сила от 01.01.2017
г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 125 от
ЗУТ и във връзка със Заявление от Андриана Георгиева Петрова с вх. №348/09.12.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”
прие:

и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,

Р Е Ш Е Н И Е №256
Общински съвет – Кресна:
1. Разрешава изработването на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за
регулация) и ПЗ (план за застрояване) по реда на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за промяна на
предназначението на ПИ №043001, находящ се в м.”ДОЛНИ УШИ”, землище на гр.
Кресна, с площ 3.357 дка от „нива” с НТП – овощна градина в УПИ№043001 по реда на
чл.17 от ЗОЗЗ с конкретно предназначение за: „Животновъдна ферма за отглеждане на
кози с капацитет 500 бр.”, като с плана се установят следните устройствени показатели,
съгласно чл.2, ал.3 от Наредба №7 ПНОВТУЗ:
- основно предназначение – „Пп”- Предимно производствено предназначение
-конкретно

предназначение

–

малкоетажно

животновъдно

застрояване

-

„ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОЗИ С КАПАЦИТЕТ 500 БР”
- характер на застрояване - нискоетажно с Н до 10м
- плътност на застрояване – до 80%
- плътност на озеленяване – мин. 20%
- интензивност на застрояване (Кинт) – мин. 20%
- Р4; коплексно застрояване –„к”; Площ-3.357 дка, ограничителни линии на
застрояване: 3.00 м отстояние от общински път и съседни имоти, и 5.00 м отстояние от
дъно имот.
Имотът се намира в местността „Долни уши” при граници и съседи:
№000031, горско стопанска територия
№000112, полски път

на МЗХ ЮЗДП ДП „ДГС КРЕСНА”
на ОБС-ГР. КРЕСНА

ПИ №043001, находящ се в м.”ДОЛНИ УШИ”, землище на гр. Кресна, с площ 3.357
дка, ЕКАТЕ 14492, община Кресна е собственост на Андриана Георгиева Петрова
съгласно н.а. за продажба на недвижим имот №103, том ІІ, рег. №2492, дело №271/2016Г.,
вписан в службата по вписвания Сандански, вх. рег.№2322 от 21.09..2016г., Акт №153, том 8,
дело 1541, партидна книга: 31271.
2. Одобрява изготвено задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП – ПР
(план за регулация) и ПЗ (план за застрояване) по реда на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за
ПИ №043001, находящ се в землище на гр. Кресна, местността „ДОЛНИ УШИ” с
площ 3.357 дка, ЕКАТЕ 14492, община Кресна, собственост на Андриана Георгиева
Петрова, с което е обоснована необходимостта от изработването на плана и съдържа

необходимите изисквания, относно териториалния му обхват, срокове и етапи на
изпълнение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от Управителя
на „В и К Кресна” ЕООД с вх. №349/12.12.2016 г., относно промяна в структурата на дружеството,
след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС- Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №257
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
промяна в структурата на „В и К Кресна” ЕООД, считано от 01.01.2017 г., както следва:
Брой щатове
Длъжност

Код по НКПД
Било

Става

Управител

12107092

1

1

Главен счетоводител

24116002

1

1

Юрисконсулт

24297007

1

1

Касиер-счетоводител

41212003

1

1

Инкасатор

42111001

5

3

Каналджия

71362007

2

1

Водопроводчик

71362001

2

3

Багерист

83322003

1

1

Чистач

91320007

1

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за
публичните финанси, във връзка с

Писмо от Кмета с вх. №350/12.12.2016 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 №258
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Кресна приема следния ред, по който да бъде проведено
публичното обсъждане на бюджета на община Кресна за 2017 г.:
1. Дата – 05 януари 2017 г.
2. Място - Зала №1 на община Кресна
3. Час- 16,00 часа.

4. Обявление – изготвя се обявление, като същото се публикува на интернет страницата на
община Кресна, както и на информационното табло на община Кресна, на входа на
административната сграда и в местен вестник.
5. Присъстващи – задължително е присъствието на Кмета на общината Председателя на
ОбС, общински съветници, Директора на дирекция „ФСДАО” 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: Кмет на община
Кресна
7. Протокол – Протоколът се води от лице определено от Кмета на община Кресна, като
след изготвянето му, същият се прикрепя към Бюджета на община Кресна за 2017 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№351/12.12.2016 г., относно актуализиране структурата на Общинска администрация гр. 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 №259
На основание чл.21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, одобрява
промяна в структурата на Общинска администрация гр. Кресна в частта за делегирани от
държавата дейности и в частта за дофинансиране на местни дейности, по Приложения, както
следва:
1. Приложение №1 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна, със средства от
делегирани от държавата дейности;
2. Приложение №2 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна с дофинансиране от
местни приходи;
Приложение №1 и Приложение №2 са неразделна част от настоящото решение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 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, във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №352/12.12.2016 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 №260
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 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 №1701, подотдел 84л, находяща се в землище на с. Влахи, местност

„Почеп”, община Кресна, за общо количество 72 куб. м. /седемдесет и два кубични метра/
дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 1840,00 лв. /хиляда осемстотин и четирдесет лева/ без ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за народните читалища, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №314/07.11.2016 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 №261
На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за народните читалища, Общински съвет – Кресна утвърждава Годишен план за развитие
на читалищната дейност за 2017 г. на Община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с
Молба от Олег Стоянов Велков с вх. №321/10.11.2016 г., относно освобождаване на децата му от
такса за храна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №262
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна, дава съгласие таксата за храна на децата на Олег Стоянов Велков – Иван Олегов
Велков, посещаващ предучилищна група към ДГ „Здраве” гр. Кресна и Стоян Олегов Велков,
ученик в 4-ти клас в СУ”Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от
01.01.2017 г., до края на 2017 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения
за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна за 2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№322/10.11.2016 г., относно Отчет за изпълнение на Решения на ОбС-Кресна, от Решение №117 до
Решение №208, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №263
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
№117 до Решение №127 по Протокол №10/11.04.2016 г.; от Решение №128 до Решение №151 по
Протокол №11/14.05.2016 г.; от Решение №152 до Решение №158 по Протокол №12/10.06.2016 г.; от
Решение №159 до Решение №161 по Протокол №13/23.06.2016 г.; от Решение №162 до Решение
№162 по Протокол №14/01.07.2016 г.; от Решение №163 до Решение №194 по Протокол
№15/01.08.2016 г.; от Решение №195 до Решение №197 по Протокол №16/12.08.2016 г.; от Решение
№198 до Решение №208 по Протокол №17/17.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета с вх.
№332/17.11.2016 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 №264
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Писмо от Кмета с вх. №332/17.11.2016 г., относно приемане на декларация от местните
власти на Барселона срещу трансатлантическото споразумение /ТПТИ/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№337/24.11.2016 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 №265
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за
сведение Предложение от Кмета с вх. №337/24.11.2016 г., относно промяна в наименованието на
Дневен център за възрастни хора с увреждания.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявления и Молби
от граждани, 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 №266
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
заявления и молби и отпуска еднократни парични помощи на следните лица:
1. Йордан Кирилов Димитров с вх. №9/25.11.2015 г. – ул. „Пирински бор” 34 – 500,00 лв.
2. Сталин Георгиев Стоянов с вх. №31/27.01.2016 г. – ул. „Александър Македонски” 51 – 250,00 лв.
3. Росица Валентинова Борисова с вх. №116/18.03.2016 г. – ул. „Олимпия” 19 – 100,00 лв.
4. Анастасия Манолова Апостолова с вх. №168/25.04.2016 г. – ул. „Спартак” 26 – 250,00 лв.
5. Павлина Иванова Велкова с вх. №204/02.06.2016 г. – с. Горна Брезница – 500,00 лв.
6. Димитър Иванов Ников с вх. №218/28.06.2016 г. – с. Горна Брезница – 750,00 лв.
7. Васил Атанасов Атанасов с вх. №219/28.06.2016 г. – ул. „Китка” 1 – 100,00 лв.
8. Илиян Кирилов Въчков с вх. №319/10.11.2016 г. – ул. „Ст. Войвода” 4 – 250,00 лв.
9. Фиданка Йорданова Въчкова с вх. №320/10.11.2016 г. - ул. „Ст. Войвода” 4 – 200,00 лв.
10. Мирка Илиева Йосифова с вх. №323/11.11.2016 г. – ул. „П. К. Яворов” 15 – 75,00 лв.
11. Стоянка Василева Танчева с вх. №340/05.12.2016 г. – с. Долна Градешница, ул. „Четвърта” 26 –
200,00 лв.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Общински съвет – Кресна, отхвърля заявления и молби за еднократни парични помощи на
следните лица:
Йордан Герасимов Петров с вх. №3/23.11.2015 г. – ул. „Тодорин връх” 10
Йорданка Борисова Ангелова с вх. №10/30.11.2015 г. – ул. „Струма” 9
Иван Йорданов Мирчев с вх. №19/07.12.2015 г. – с. Сливница
Ивайло Живков Митрин с вх. №3/04.01.2016 г. – с. Горна Брезница
Христина Георгиева Стоева с вх. №21/13.01.2016 г. – ул. „Перун” 35, вх. А, ет. 1
Роза Александрова Иванова с вх. №37/01.02.2016 г. – с. Горна Брезница
Светла Георгиева Тошкова с вх. №38/01.02.2016 г. – с. Горна Брезница /починала/
Надежда Николова Николова с вх. №44/08.02.2016 г. – с. Горна Брезница
Росен Костадинов Андонов с вх. №57/12.02.2016 г. – ул. „Яне Сандански” 2
Надежда Георгиева Мирчева с вх. №59/16.02.2016 г. – с. Сливница
Стефка Йорданова Стоичкова с вх. №60/16.02.2016 г. – с. Сливница

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Олег Димитров Йосифов с вх. №68/17.02.2016 г. – ул. „Вардар”11
Катя Димитрова Йосифова с вх. №67/17.02.2016 г. и вх. №268/01.09.2016 г. – ул. „Вардар”11
Димитър Владимиров Угринов с вх. №70/18.02.2016 г. – ул. „Ягода” 10
Петра Спасова Николова с вх. №85/22.02.2016 г. – ул. „Македония”24 /по компетентност до
Кмета/
Бойко Георгиев Христосков с вх. №91/26.02.2016 г. – ул. „Тодорин връх”2
Юлка Живкова Филатова с вх. №98/09.03.2016 г. – с. Ощава
Николай Иванов Георгиев с вх. №104/14.03.2016 г. – ул. „Вардар” 104
Цветанка Николова Ценова с вх. №105/15.03.2016 г. – ул. „Стоян Войвода” 8
Елена Иванова Никова с вх. №115/18.03.2016 г. – с. Горна Брезница
Йорданка Кирилова Янева с вх. №123/21.03.2016 г. – ул. „Теменуга” 11
Иван Костадинов Стоев с вх. №152/11.04.2016 г. – с. Сливница
Георги Йорданов Иванов с вх. №162/14.04.2016 г. – ул. „Вардар” 78
Серафим Христов Серафимов с вх. №187/13.05.2016 г. – с. Сливница
Снежана Димитрова Митрева с вх. №191/19.05.2016 г. – ул. „Теменуга” 2
Марин Симеонов Георгиев с вх. №192/27.05.2016 г. – с. Сливница
Рая Величкова Илиева с вх. №245/28.07.2016 г. – ул. „3-ти март” 7
Цветанка Крумова Златинова-Манчева с вх. №253/02.08.2016 г. – ул. „Цар Борис III”
Олег Стоянов Велков с вх. №263/12.08.2016 г. – с. Горна Брезница
Стойна Димитрова Георгиева с вх. №266/25.08.2016 г. – ул. „Пирин” 11
Светла Давиткова Накова с вх. №286/14.09.2016 г. – ул. „Огражден” 8
Димитър Димитров Маринков с вх. №336/23.11.2016 г. – ул. „Яне Сандански” 24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Докладна от Янка Стоянова
Тапанска с вх. №354/15.12.2016 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 №267
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за
сведение Докладна от Янка Стоянова Тапанска с вх. №354/15.12.2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

/п/
/инж. Мая Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №21 ОТ 27.01.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните
актове, във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси,
обнародван в ДВ бр. 43 от 2016 г., във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№356/30.12.2016 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 №268
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните
актове, във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси,
обнародван в ДВ бр. 43 от 2016 г., Общински съвет – гр.Кресна изменя Наредбата 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, както следва:
В Раздел ІV - Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния
бюджет и с други бюджети и сметки
Изменя текста на чл.21, ал.2, както следва:
БИЛО: Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на
Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския
съвет, ако това е предвидено със закон.
СТАВА: Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на
Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския
съвет.
В Раздел V - Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и на общинския бюджет
Отменя текста на чл.29, ал.2:
БИЛО: Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично
обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява
датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се
провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се
съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на
бюджета, съгласно Приложение №1 към настоящата Наредба.
СТАВА: Отменена
Добавя към чл.29 нова ал.5 и ал.6, както следва:

ал.5. Кметът на общината, ако общината е в процедура по финансово
оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на
финансите.
ал.6. В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на
бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на
обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в
местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред,
определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол,
който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
В Раздел VІ - Приемане на бюджета на общината
Изменя текста на чл.30, ал.3, т.1 и т.2, както следва:
БИЛО: ал.3. С решението по ал.2 общинския съвет одобрява и:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
СТАВА: ал.3. С решението по ал.2 общинския съвет одобрява и:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
Добавя към чл.30 нова ал.5, както следва:
БИЛО: Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се
определи:

1. друг размер на ограниченията по ал.3, т.1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.
СТАВА: При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в
процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на
финансите по проекта на бюджет на общината.
Към чл.30 предишна ал.5 става ал.6
БИЛО: Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението
се утвърждава от кмета на общината.
СТАВА: Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се
определи:
1. друг размер на ограниченията по ал.3, т.1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.
Към чл.30 предишна ал.6 става ал.7
ал.7. Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се
утвърждава от кмета на общината.
В Раздел VІІ - Изпълнение на общинския бюджет
Изменя текста на чл.37, ал.5, както следва:
БИЛО: С настоящата Наредба /в Приложение № 2 към Наредбата/ са
определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.5 от Закона за публичните финанси.
СТАВА: С настоящата Наредба /в Приложение № 1 към Наредбата/ са
определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от Закона за публичните финанси.
Приема НОВ Раздел VІІ «А» Финансови затруднения и процедура по
финансово оздравяване:
Нов Чл.43а При обявяването на Община Кресна за община с финансови
затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване, се
спазват правилата, разписани в Глава осем „а” на Закона за публичните финанси.
В Раздел VІІІ – Отчет на общинския бюджет
Изменя текста на чл.44, ал.1, както следва:
БИЛО: Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за
приемане от общинския съвет.
СТАВА: Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август
на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите,
когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината,
кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище
на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
Изменя текста на чл.44, ал.5, както следва:

БИЛО: Общинския съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал.1 не по
късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
СТАВА: Общинския съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал.1 не
по късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
Приложение № 1 към чл. 29, ал.2 и чл. 44, ал. 4 от настоящата Наредба се
отменя.
Старо Приложение №2 става Приложение №1 към чл.37, ал.5 от настоящата
Наредба:
Приложение №1/старо Приложение №2/
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение,
оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и 2, и ал.6 от Закона за
публичните финанси
/свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/
1. Общината изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и
възникнали задължения.
2. Общинският съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
съответния период.
3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят на общината справка
за ангажиментите заедно с Отчета за касово изпълнение на бюджета.
4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се
съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 3/01.04.2009 г.
на Министерството на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат
на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на
държавен, общински или съдебен орган, или въз основа на друг документ се ангажира
/обвързва/ бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с
бъдещо плащане /плащания/ на конкретно определима сума /суми/ към конкретно
определено лице /лица/ при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и
обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата /например насрещно
изпълнение на задълженията по договор и др./.
5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна
година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов

отчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират през
текущата

година, неразплатени задължения от предходната година и новите

задължения, които ще бъдат поети.
6. Наличният ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на
определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
7. Разходите за консумативи /вода, ток, отопление/ и договори с еденични цени на
разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8. За спазване на изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните
финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не
следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията
на Министерството на финансите.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 5 от Закона за публичните
финанси, във връзка с Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №15/16.01.2017 г., относно
становище по проекта на Бюджет на община Кресна за 2017 г., издадено от Министъра на
финансите на РБ., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против”
и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №269
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 5 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Кресна приема за сведение Писмо от Кмета на община Кресна с вх.
№15/16.01.2017 г., относно становище по проекта на Бюджет на община Кресна за 2017 г., издадено
от Министъра на финансите на РБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Закона за публичните финанси,обн.,
ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм.
и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.; Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от
09.12.2016 г., Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерски съвет за за изпълнението на
държавния бюджет на РБ за 2017 г., обн. в ДВ, бр.104 от 29.12.2016 г., във връзка с Предложение на
Кмета на община Кресна с вх. №7/09.01.2017 г., относно приемане на Бюджета на община Кресна
за 2017 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 №270
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Закона за публичните финанси,обн.,
ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм.
и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.; Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от
09.12.2016 г., Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерски съвет за за изпълнението на
държавния бюджет на РБ за 2017 г., обн. в ДВ, бр.104 от 29.12.2016 г., Общински съвет – Кресна
приема проект за Бюджет на община Кресна, област Благоевград за 2017 г., както следва:

1.1.1. Приходи с държавен характер
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия
1.1.1.2. Преходен остатък
1.1.1.3 Чужди средства

2269777,00
2110994,00
165104,00
-6321,00

1.1.2. Приходи с общински характер
В т.ч.:
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/
1.1.2.2. Данъчни приходи
1.1.2.3. Неданъчни приходи
1.2.2.4. Трансфер за зимно поддържане
1.2.2.6 Капиталова субсидия
1.2.2.7 Предоставени трансфери
1.2.2.8 Възстановен краткосрочен заем към банки
1.2.2.9 Преходен остатък

1986447,00

1.2. По разхода
В т.ч.:
1.2.1 Държавни дейности

4256224,00

1.2.2 Местни дейности + дофинансиране
в т.ч. Резевр
11000.00

458300,00
274000,00
741800,00
70400,00
262500,00
-71353,00
-55000,00
305800,00

2269777,00
1986447,00
-

2.Приема разпределението на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и
общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4;
3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо;
4. Приема програма за капиталовите разходи за 2017 г. в размер на 591 997 лв., съгласно поименен
списък по Предложение на Кмета за финансиране на капиталовите разходи;
4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 262 500 лв.
по Предложение на Кмета за финансиране на капиталовите разходи и 141 837 лв. от преходен
остатък за капиталови разходи;
4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 129 700 лв., по отделно Предложение на Кмета
и Поименен списък и други приходи/включително преходен остатък/ за капиталови разходи
в размер на 57 960.;
5. Утвърждава разходите за заплати за 2017 г., без звената от системата на народната просвета,
които прилагат системата на делегиран бюджет и определя:
5.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"
съгласно Приложение №2 и №4;
5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 г.,съгласно Приложение №2 и №4;
5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности

описани в Проекто бюджета за 2017 г.;
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос - 4260.00 лв.;
6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 20000.00 лв., които да бъдат изплащани
според изпълнението на бюджета на община Кресна;
6.3 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2017 г., предоставени във вид на
помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 80 лв., която се дава за самотни, без близки и
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица;
6.4. Субсидии за:
6.4.1 читалища - 43800 лв.;
6.4.2 за организации с нестопанска цел /без читалища/- 53040.00 лв.;
6.5 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на средствата по т.6.1-6.4;
7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 5 000 лв.
и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 200 лв.;
8. Приема лимит за СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата по трудови
правоотношения;
9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовоте на кметства и кметските
наместници, както следва:
9.1. За Кмета на община Кресна - 250 литра гориво на месец;
9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец;
9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна - 50 литра гориво на месец;
9.4. Кметски наместник на с.Ощава - 65 литра гориво на месец;
10.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 9;
11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз ,
съгласно Приложение № 6;
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности по отделно Предложение на
Кмета на община Кресна;
13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити СУ "Св.Пайсий Хилендарски"
;гр.Кресна
14. Разрешава разходи за обслужване на общински дълг с лимит 151 000.00 лв.;
15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно ЗПФ /532 050 лв./;
16. Определя маскималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно ЗПФ /1760000 лв./;
17. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 997979.00 лв. лв., от които
да бъдат разплатени от бюджета за 2017 г.., по План-график за погасяване Приложение № 5 в
размер на 272 000.00 лв., определя и просрочените вземания от минали години в размeр на
367276 лв., от които през новата година да бъдат събрани 190 870 лв.;
18. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност,
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
19.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
19.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети
и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
19.5. Да информира Общински съвет на всеки три месеца в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджтните разходи;
19.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;
19.7 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински
проекти , в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и Министерството на
финансите, за което да информира Общински съвет;
20. Упълномощава Кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средстваот ЕС,
по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет;
20.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договая срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 г.;
20.1.2. При предоставяне на времнни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;
20.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
20.1.4. Във всички останали случи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
общински съвет;
20.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното инансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спезват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като
не се променя предназначението на средствата в края на годината;
20.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по Европейски структурни и ивестиционн фондове и от други
донори, по международни,национални и други програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
20.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на

плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти, за което да информира своевременно
Общински съвет;
21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
21. Приема разпределението на Преходните остатъци по Справка за разпределение на преходните
остатъци от 2016 г. по бюджета на общината от 2017 г. - Приложение № 7
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 14
Допълнителни приложения:
1. Приложение №8 - Разпределение на субсидията за 2017 г. по читалища;
2. Приложение № 9 - Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2015 г. на община Кресна;
3. Приложение № 10 -Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ; План-сметка за ТБО и
4 бр. калкулации за ТБО;
5. Приложение № 11 - Справка за размера на данъка за недвижимите имоти и данъка при възмездно
придобиване на имущество;
6. Приложение № 12 - Бюджет и щатно разписание на д-ст 550 "Център за социална рехабилитация
и интерграция";
7. Приложение №13 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;
8. Приложение №15 - Проект на бюджет за 2017 г. по агрегирани показатели;
9. Приложение №16 - Прогнозни парични потоци за периода 2017-2019 г.;
10. Приложение №17 - Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл.130а от ЗПФ
за периода 2017-2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на
община Кресна, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №8/09.01.2017 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 №271
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на
община Кресна, Общински съвет – Кресна одобрява бюджетната прогноза на община Кресна за
периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Одобрения проект на бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности е неразделна част от настоящото решение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94, ал. 3,
т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с Предложение на Кмета с вх. №10/1/27.01.2017
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 №272
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94, ал. 3,
т. 6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Кресна, одобрява средствата за
капиталови разходи в бюджета на община Кресна, област Благоевград за 2017 г., както следва:

целева собств. преходен остатък
субсидия средства
ЦС
СС
Общо за всички функции:
591 997 262 500 147 660
141 837
40 000
§ 5100 – Основен ремонт на ДМА
411 587 186 150 83 600
141 837
0
Функция 06: Жилищно строителство, 254 750 171 150 83 600
71 276
0
благоустройство
и
комунално
стопанство
ОБЕКТИ

1.Асфалтиране
на
улици-гр.Кресна:
"Васл Левски" (о.т.13-30), "Пейо Яворов"
(о.т.7-о.т.13), "Люти връх" и "Струма"
(о.т.126-128)

общо

70000

70 000

0

0

2.Асфалтова настилка ул. "Вардар" 0
гр.Кресна
3.Реконструкция водопроводна мрежа 70957
гр.Кресна, клонове 8, 24, 28 и 29
4.Основен ремонт „Трафопост” –
30193
м."Синаница"
5. Рехабилитация на улична осветителна
83600
мрежа в община Кресна
6.Реконструкция водопроводна мрежа
0
ул."Вардар" (о.т.61 до о.т.72)
7. ППР-Реконструкция вътрешна
0
водопроводна мрежа - гр.Кресна
Функция 08: Икономически дейности и 15 000
услуги
1. BLG 2130 гр.Кресна – с.Стара Кресна - 15 000
с.Ощава
2. BLG 2131 гр.Кресна – с.Влахи
0
§ 5200 – Придобиване на ДМА
180 410
Функция 01: Общи държавни служби
49 350
1.
Изработване
проект
за
общ 49 350
устройствен план на община Кресна
Функция 02: Отбрана и сигурност
1 000
1. Климатик МКБППМН
1 000
Функция 03: Образование
2 800
1. Компютри и хардуер
1 000
2. Оборудване и съоръжения
1 800
Функция 04: Здравеопазване
40 000
1. Детска ясла - гр.Кресна

0

0

1 276

0

0
70957

0

0

30 193

0

0

0

0

83 600

0

0

0

20 000

0

0

50 000

0
0

0
0
15 000

0

70 561
0

15 000

0

0

0
76 350
46 350
46 350

0
64 060
3 000
3 000

70 561
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1 000
1 000
2 800
1 000
1 800
0

0
0
0
0
0
0

0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0

1.1. Площадки за игра
Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройствои
комунално
стопанство

40 000
76 100

0
30 000

0
46 100

0
0

1.Благоустрояване улица 13-с.Долна
Градешница
2. Изграждане поливен водопровод с.Долна Градешница
3. Изграждане отводнителен бетонов
канал - с.Сливница
4. Изграждане подпорна стена с.Горна
Брезница, УПИ ІІ-90, кв.11
§ 5300 – Придобиване на НДМА
Функция 01: Общи държавни служби
1. Програмен продукт "Акстър"
2. Изграждане на уеб портал на община
Кресна

30 000

30 000

0

0

40 000

0
0
6 179

0

6 179

0
0

28 761

0

28 761

11 160

0

11 160

11 160
11 160
7 200
3 960

0
0
0
0

11 160
11 160
7 200
3 960

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предложение от Георги
Георгиев – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №273
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, създава
временна комисия в състав:
1. Йордан Лазаров Лазаров – Управител на „В и К-Кресна” ЕООД;
2. Николай Кирилов Георгиев – Кмет на община Кресна;
3. Георги Асенов Костов – общински съветник;
4. Илиян Борисов Кръстев – общински съветник;
5. Георги Димитров Георгиев – общински съветник;
В срок от един месец, комисията да излезе със становище, относно бъдещите взаимоотношения с
ВЕЦ „Кресна-Електрик”, което да внесе за разглеждане в ОбС-Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмен отговор от Управителя
на „В и К Кресна” ЕООД с вх. №18/18.01.2017 г., относно състоянието на търговското дружество с
общинско имущество, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”
и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №274
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Писмен отговор от Управителя на „В и К Кресна” ЕООД с вх. №18/18.01.2017 г., относно
състоянието на търговското дружество с общинско имущество.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.12 от Наредба №22 от 14 декември 2015
г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с Предложение от

Кмета на община Кресна с вх. №5/09.01.2017 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 №275
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.12 от Наредба №22 от 14 декември 2015
г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Общински съвет – Кресна
реши:
I. Одобрява участието на община Кресна в създаване на Местна инициативна
група, под формата на юридическо лице с нестопанска цел за

осъществяване на

обществено полезна дейност, с наименование МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
„СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, изписвано накратко „МИГ
СТРУМА”, с териториален обхват административните граници на общините Симитли,
Кресна и Струмяни, със следните партньори:
За публичния сектор:
1. Община Симитли, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул.
„Христо Ботев” 27, БУЛСТАТ: 000024987.
2. Община Кресна, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул.
„Македония” 96, БУЛСТАТ: 000024720.
3. Община Струмяни, със седалище и адрес на управление: с. Струмяни, пл. “7-ми
Април” № 1, БУЛСТАТ: 000024713.
За стопанския сектор:
4. ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА - СОРЕЛИ”, със седалище и адрес на управление: гр.
Симитли, ул. „Малина” № 6, община Симитли, ЕИК: 101085428.
5. „ДАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Мир” № 2,
община Кресна, ЕИК: 101638067.
6. „ЕВРОМАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Струмяни, ул.
„Христо Ботев” 17, община Струмяни, ЕИК: 101649989.
За нестопанския сектор:
7. Народно читалище „Свети Климент Охридски - 1922”, със седалище и адрес на
управление: пл. „Септември”, гр. Симитли, община Симитли, БУЛСТАТ:
000014523.
8. Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”, със седалище и адрес на управление: с. Микрево,
община Струмяни, БУЛСТАТ: 176466496.
9. Благой Атанасов Стоименов, ЕГН 5702200086, притежаващ лична карта №
642211444, издадена на 29.03.2011г. от МВР – гр.Благоевград, адрес: гр.Кресна,
ул.”Разколска”

№

11

/Зам.

председател

на

Управителния

съвет

на

„ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СИНАНИЦА 2000”, със седалище и адрес на
управление: община Кресна, гр.Кресна, ул.”Ново село” № 4, БУЛСТАТ
101522486/.
II. Седалище и адрес на управление на сдружението: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев”
№ 27.
III. Определя за представители на община Кресна в сдружението Николай Георгиев –
кмет на община Кресна, а при негово отсъствие Петър Петров – заместник кмет на
община Кресна.
IV. Определя за член на УС на сдружението от община Кресна – Николай Георгиев –
кмет на община Кресна.
V. Упълномощава кмета на община Кресна да участва на учредително събрание да
гласува за учредяване на сдружението с гореописаните партньори, като по останалите
разглеждани въпроси на общото събрание гласува, както намери за добре.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 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, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №9/11.01.2017 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 №276
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 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 реши:
Добива/сеч и извоз/, на обект №1702, подотдели 384ж, 390б, местност „Заставата”, землище на с.
Горна Брезница, община Кресна, до временен склад, да бъде отдаден на търг с тайно наддаване с
начална тръжна цена 30,00 лв./тридесет лева/ на плътен кубик. Добитата дървесина да бъде за
контингент местно население.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №11/11.01.2017 г.,след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”,
0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №277

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Упълномощава Кмета на Община Кресна да предприеме всички необходими действия
във връзка с отдаване на общински имот – УПИ II, КВ. 20 по ПР на гр. Кресна, за
безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ на Сдружение с нестопанска цел „Спорт
клуб Кресна”.
2. Декларира, че дейностите включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Община Кресна.
3. Възлага на Кмета на община Кресна да изготви проекто-договор, който да се внесе за
разглеждане и одобрение от ОбС-Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от инж.
Благой Димитров Петров с вх. №12/11.01.2017 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 №278

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Кресна
препраща Молба от инж. Благой Димитров Петров с вх. №12/11.01.2017 г., относно сключване на
договор за наем, до Кмета на община Кресна, по компетентност.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от
Йордан Димитров Божинов с вх. №16/17.01.2017 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 №279

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
дава съгласие таксата за храна на децата на Йордан Димитров Божинов – Димитър Йорданов
Димитров, ученик в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна и Диляна Йорданова Димитрова –
ученичка в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от
01.01.2017 г., до края на 2017 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения
за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна за 2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявления и Молби
от граждани, относно отпускане на еднократна парична помощ, след проведено поименно
гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №280
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
заявления и молби и отпуска еднократни парични помощи на следните лица:
1. Зоя Любенова Иванова с вх. №14/16.01.2017 г. – ул. „Вардар” №81 – 500,00 лв.
2. Мария Валентинова Борисова с вх. №17/17.01.2017 г. – ул. „Олимпия” №19 – 2 000,00 лв.
3. Венцислав Стефанов Харизанов с вх. №19/23.01.2017 г. – ул. „Пирински бор” №10 – 1 000,00 лв.

Лицата трябва да предоставят разходооправдателни документи, доказващи
изразходването на отпуснатите средства по предназначение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Николай
Николов – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 2 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №281
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отменя свое
Решение №173 по Протокол №15 от 01.08.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Георги
Георгиев-общински съветник, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1
„въздържал се”, Общински съвет – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №282
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отпуска
средства в размер на 3 000,00 лв./три хиляди лева/ на Тодор Кирилов Петров, живущ в гр. Кресна,
ул. „Македония” №48, необходими за извършване на инвитро процедура. Средствата да бъдат за

сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на
община Кресна за 2017 г.

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

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

