ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №22 ОТ 02.03.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №32/15.02.2017 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 №283
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Кресна одобрява Програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г.
Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. е неразделна
част от настоящото решение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Предложение от Георги Асенов Костов-общински съветник с вх. №34/15.02.2017 г., след проведено
поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, коригира чл. 26, ал. 1 от Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна, като същият
добива следния вид:
Чл. 26, ал. 1. „За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава възнаграждение
в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в ОбА-Кресна, за съответния месец,
разпределено

пропорционално

на

заседанията

на

ОбС

и

неговите

комисии,

като

възнаграждението не е месечно, а само за присъствените дни на заседания и комисии.
Общинският съветник не получава възнаграждение за участието си в комисии, при провеждане
на търгове или конкурси.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и ал.2, т.1
от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Марио Георгиев Миразчийски, Началник на Общинска служба Земеделие
– Кресна и Решение № 1326 от 07.12.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Стоян Бойчев Димитров, във връзка с Предложение от Кмета с вх. 40/22.02.2017 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 №285
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 ЗИД
към ЗСПЗЗ 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 следните имоти:
1. Имот № 042001 с площ от 2,900 дка /два декара и деветстотин кв.м./, девета
категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността
„Дрен“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, съгласно
скица-проект № К01071/15.02.2017 г.,, който имот е образуван от имот № 000152,
описан в Акт за публична общинска собственост № 1688/12.09.2016 г.
2. Имот № 043002 с площ от 4,400 дка /четири декара и четиристотин кв.м./,
девета категория, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“, находящ се в
местността „Дълга поляна“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136,
община Кресна, съгласно скица-проект № К01072/15.02.2017 г., който имот е
образуван от имот № 000153, описан в Акт за публична общинска собственост №
1689/12.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и ал.2, т.1
от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Марио Георгиев Миразчийски, Началник на Общинска служба Земеделие
– Кресна и Решение № 955 от 06.09.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Васил Григоров Янев, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №41/22.02.2017 г.,
след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №286
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 ЗИД към
ЗСПЗЗ 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:
1. Имот № 029050 с площ от 1,100 дка /един декар и сто кв.м./, девета категория,
с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Падината“,
землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ, община Кресна, съгласно скица-проект №

К00949/15.02.2017 г., който имот е образуван от имот № 029022, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1694/12.09.2016 г.
2. Имот № 000771 с площ от 1,159 дка /един декар и сто петдесет и девет кв.м./,
девета категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността
„Белеева река“, землището на с.Ощава с ЕКАТТЕ , община Кресна, при граници и
съседи, съгласно скица-проект № К00948/15.02.2017 г., който имот е образуван от
имот № 000499, описан в Акт за публична общинска собственост № 1693/12.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 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.
№42/22.02.2017 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 №287
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 № 001202 с площ от 8,900 дка. /осем декара и деветстотин квадратни
метра/, находящ се в местността „Дрен“ с начин на трайно ползване „Пасище с
храсти“, девета категория, находящ се в землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ
16136, община Кресна, съгласно скица – проект № К01073/15.02.2017 г., който имот е
образуван от имот № 001185, описан в Акт за публична общинска собственост №
1614/21.08.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №43/22.02.2017 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 №288

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 явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен с обект №1703, подотдели 7д, 8в, и 9ж, находяща се в землище на с. Стара
Кресна, местност „Средно бърдо” и местност „Раец”, община Кресна, за общо количество 210
куб. м./двеста и десет/ дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 5 416 лв./пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева/ без
ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА;
чл. 37о, ал. 2 и ал. 4 и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с Предложение на Кмета с вх. №44/23.02.2017 г., след проведено поименно гласуване с 12
гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №289
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА;
чл. 37о, ал. 2 и ал. 4 и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Кресна:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Кресна за
стопанската 2017/2018 г.
2. Дава съгласие за предоставяне на свободните пасища, мери и ливади за общо и за
индивидуално ползване, съгласно списък /Приложение II/, неразделна част от това решение.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна, след извършване на необходимите проверки, да
сключи със земеделските стопани индивидуални договори за отдаване под наем на пасищата,
мери и ливадите за срок до пет селскостопански години, като всеки животновъд е задължен да
предостави списък с броя на притежаваните от него регистрирани селскостопански животни,
като същият бъде заверен от лицензиран ветеринарен лекар за населеното място.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34/5/ от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, във връзка с Писмо от Кмета с вх. №45/23.02.2017 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 №290
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34/5/ от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Общински съвет – Кресна, приема за сведение Стратегически план за
дейността по вътрешен одит за период 2017-2019 г. и Годишен план за дейността по вътрешен
одит в Община Кресна за 2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заявление от Атанас
Янкулов Митрев с вх. №22/24.01.2017 г., относно освобождаване от такса към Домашен социален
патронаж гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

и 0

Р Е Ш Е Н И Е №291
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие таксата за храна от Домашен социален патронаж гр. Кресна на лицето Атанас Янкулов
Митрев, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от 01.02.2017 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, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Ивайло
Живков Митрин с вх. №37/15.02.2017 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 №292
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие таксата за храна на децата на Ивайло Живков Митрин – Василен Ивайлов Митрин –
ученик в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна и Ивана Ивайлова Митрина – ученичка в СУ „Св. П.
Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от 01.02.2017 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. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Илиян
Кръстев – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №293
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Премества музея на гр. Кресна, находящ се в УПИ I, кв. 63 по ПР на гр. Кресна в Бизнес-център
гр. Кресна/Библиотека/.
2. Възлага на Кмета на община Кресна, да извърши всички необходими действия по
преместването.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №47/1/ от 01.03.2017 г. и
Мотивационно писмо от Георги Людмилов Карамитов с вх. №47/24.02.2017 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 №294
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10/десет/
години недвижим имот, представляващ помещение с площ 112.00 кв. м., намиращ се в
сградата на „Читалище” – гр. Кресна, съгласно АПОС 1004/14.07.1998 г.
2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 100 лв. /сто лева/ с ДДС.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Димитър
Атанасов и Севда Стоилкова.

4. Възлага на Кмета на община Кресна да извърши процедура по провеждане на публичен търг
за отдаване под наем на помещението по т. 1 и да сключи договор със спечелилия търга.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед
от Областен управител на област Благоевград с вх. №39/17.02.2017 г., относно върнато Решение
№277 по Протокол №21/27.01.2017 г. на ОбС-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 №295
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, изменя свое Решение №277 по Протокол №21 от 27.01.2017 г., като същото добива следния
вид:
1. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг за отдаване под наем на

общински имот – УПИ II, КВ. 20 по ПР на гр. Кресна, за срок от 10 /десет/ години.
2. Определя начална годишна наемна цена в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Димитър
Атанасов и Севда Стоилкова.

4. Възлага на Кмета на община Кресна да изготви проекто-договор със спечелилия
публичния търг, който да се внесе за разглеждане и одобрение от ОбС-Кресна, като
в проекто-договора се включи клауза за едностранно прекратяване, ако не се
стартира дейност в срок от 2/две/ години.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета с вх.
№6/09.01.2017 г., относно Отчет за изпълнени Решения на ОбС-Кресна от Решение №209 до
Решение №267, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №296
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за

сведение Отчет за изпълнени Решения на ОбС-Кресна: От Решение №209 до Решение
№233 по Протокол №18/31.10.2016 г.; от Решение №234 до Решение №235 по Протокол
№19/18.11.2016 г.; от Решение №236 до Решение №267 по Протокол №20/15.12.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет от
Председателя на ОбС-Кресна с вх. №23/30.01.2017 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 №297

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, приема Отчет от инж. Мая Борисова Божинова – Председател на ОбС-Кресна за
дейността на ОбС-Кресна и неговите комисии, за периода от м.юли 2016 г. до м. декември 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и във връзка с
Отчет на МКБППМН-община Кресна с вх. №27/02.02.2017 г., относно работата на МКБППМН през
2016 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №298

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет –
Кресна, приема Отчет за работата на МКБППМН на територията на община Кресна за дейността
на същата през 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Плана за действие на
община Кресна за изпълнение на интеграционните политики 2016-2017 г., във връзка с
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.,
във връзка с Предложение от Кмета с вх. №33/15.02.2017 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 №299

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
утвърждава Мониторингов доклад за 2016 г. на община Кресна за изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Андон
Илиев Карамфилов с вх. №25/30.01.2017 г., относно отпускане на еднократна парична
помощ, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №300

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава
съгласие Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД да отпусне еднократна парична помощ в размер
на 1 000 лв. /хиляда лева/ на лицето Андон Илиев Карамфилов, живущ в с. Долна Градешница,
община Кресна, ул. „Трета” №29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молби и Заявления
от граждани за 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 №301

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отлага
за следващо заседание разглеждането на следните Молби и Заявления от граждани за
отпускане на еднократна парична помощ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Красимира Георгиева Златкова с вх. №20/23.01.2017 г. – с. Долна Градешница;
Петра Славчева Николова с вх. №36/15.02.2017 г. – гр. Кресна;
Марияна Димитрова Въчкова с вх. №46/23.02.2016 г. – гр. Кресна, ул. „Пирински бор” 14;
Димитър Димитров Маринков с вх. №13/13.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Яне Сандански”№24;
Катя Димитрова Йосифова с вх. №21/24.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Вардар” №11;
Мария Василева Костова с вх. №24/30.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Даме Груев” №4;
Мария Костадинова Балтова с вх. №26/30.01.2017 г. – с. Горна Брезница;
Светла Давиткова Накова с вх. №29/03.02.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Огражден” №8;
Иван Йорданов Мирчев с вх. №51/01.03.2017 г. – с. Сливница.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Георги
Костов – 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 №302

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отменя свое
Решение №279 по Протокол №21 от 27.01.2017 г., считано от 01.02.2017 г.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №23 ОТ 20.04.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от Закона за управление на
отпадъците и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №89/18.04.2017 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 №303
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет – Кресна приема „Програма за управление на отпадъците на
община Кресна за периода 2016-2020 г.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Насоки за кандидатстване по
процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по
приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“, утвърдени със Заповед №
РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г. и във връзка с Предложение
от Кмета с вх. №90/18.04.2017 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 №304
1. Общински съвет - Кресна дава съгласие на Община Кресна да кандидатства в партньорство с
общините Сандански и Струмяни за подаване на едно общо проектно предложение по процедура
№ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
2. Общински съвет - Кресна дава съгласие Кмета на Община Кресна да подпише
споразумение за партньорство между всички общини включени в РСУО-Сандански.
3. Общински съвет - Кресна дава съгласие и поема ангажимент Община Кресна да не се
присъединява към друго Регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 (пет) години след окончателното плащане
на средствата по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране

и

изграждане

на

компостиращи

инсталации

и

на

инсталации

за

предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
4. Общински съвет - Кресна дава съгласие всяка конкретна инсталация за компостиране и
инсталация за предварително третиране да е съсобственост на всички общини включени в
РСУО-Сандански, като дяловете съсобственост ще бъдат разпределени както следва:
84,71% - за община Сандански;

10,20% - за община Кресна;
5,09% - за община Струмяни
Разпределеното дялово съотношение е базирано на количеството депонирани смесени
битови отпадъци за последните пет години, генерирани на територията на трите
общини.
5. Общински съвет - Кресна дава съгласие средствата за покриване на първоначалните
допустими разходи по проекта, преди възстановяването им от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат
осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране
на отпадъци.
6. Общински съвет - Кресна дава съгласие средствата за покриване на недопустими разходи
по проекта, да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда
и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при
депониране на отпадъци.
7. Общински съвет - Кресна дава съгласие средствата за покриване на собствено участие по
проекта, да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при
депониране на отпадъци.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №24 ОТ 02.05.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №101/25.04.2017 г., относно промяна на предназначението/начина на трайно ползване/
на имоти – публична общинска собственост в землището на с. Долна Градешница, община
Кресна, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №305
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Кресна:
1. Дава предварително съгласие със срок на валидност 12 месеца за промяна
предназначението/начина на трайно ползване/ на следния поземлен имот:
- Имот №000931 – пасище мера, с площ от 2,46 дка, м. „Водопоя”, землище с. Долна
Градешница в имот с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия.
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за
правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Доклад
от Кмета на община Кресна с вх. №50/01.03.2017 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 №306
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет –
Кресна, одобрява подробни устройствени планове – Пп/парцеларни планове/ за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания,
съгласувани от ОБЕСУТ с Решения по Протокол №1 от 24.02.2017 г., както следва:
1. Приет с Решение №6 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна ПУП-Пп (парцеларен план ) за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж: „Външно водоснабдяване с
питейна вода” за ПИ №005001, м. „Кемаловец”, з-ще с.Горна Брезница на възложител
Георги Костадинов Дивилски преминаващ през следните поземлени имоти:
ПИ№000799-полски път, з-ще с. Горна Брезница с дължина 237,40м и площ с
ограничение в ползването и 0,922 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г. на Кмет на
община Кресна.
ПИ№005002-пасище-мера, з-ще с.Горна Брезница с дължина 8,11м и площ с
ограничение в ползването и 0,033 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г. на Кмет
на община Кресна.

ПИ№005005-полски път, з-ще с.Горна Брезница с дължина 74,31м и площ с
ограничение в ползването и 0,296 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г. на Кмет на
община Кресна.
2. Приет с Решение №7 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж: „Външно електроснабдяване” за
ПИ №005001, м.„Кемаловец”, з-ще с.Горна Брезница на възложител Георги Костадинов
Дивилски, преминаващ през следните поземлени имоти:
ПИ№000788-полски път, з-ще с.Горна Брезница с дължина 8,23м и площ с
ограничение в ползването и 0,0279 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г. на Кмет
на община Кресна.
ПИ№009005-храсти, з-ще с.Горна Брезница с дължина 10,35м и площ с
ограничение в ползването и 0,052 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г.на Кмет на
община Кресна.
3. Приет с Решение №8 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна

Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън

границите на урбанизираната територия за строеж: „Осигуряване на транспортен
достъп” за ПИ №005001, м.„Кемаловец”, з-ще с.Горна Брезница на възложител Георги
Костадинов Дивилски, преминаващ през следните поземлени имоти:
ПИ№000788-полски път, з-ще с.Горна Брезница с дължина 0,024м и площ с
ограничение в ползването и 0,00 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г. на Кмет на
община Кресна.
ПИ№009005-храсти, з-ще с.Горна Брезница с площ с ограничение в ползването
и 0,004 дка, учредени със заповед №88/26.01.2017г.на Кмет на община Кресна.
ПИ№005002-пасище-мера, з-ще с.Горна Брезница с
ползването и 0,023 дка,

площ с ограничение в

учредени със заповед №88/26.01.2017г.на Кмет на община

Кресна.
4. Приет с Решение №9 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна

ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура

извън границите на урбанизираната територия за строеж: „Външен ел. захранваш
кабел-подземен до ПИ№014008, м. „Дебелата земя”, з-ще гр. Кресна с предназначение:
”За производство на млечни произведения-мандра” на възложител „ГД Струма” ЕООД
управлявано от Асен Димитров Андреев, преминаващ през следните поземлени имоти:
- ПИ №000223-път ІV клас-публична общинска собственост с дължина 92.5м и
площ с ограничение в ползването й - 0.370дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.

- ПИ №000224-полски път-публична общинска собственост с дължина 142.0м и
площ с ограничение в ползването й - 0.360дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
- ПИ №014028-пасище-мера-публична общинска собственост с дължина 2.70м и
площ с ограничение в ползването й - 0.219дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
ПИ№014002, м. „Дебелата земя”, з-ще гр. Кресна –УПИ собственост на Димитър
Аргилов Николов и Цветанка Атанасова Николова с дължина 20.8м и площ с
ограничение в ползването и 0.083дка учредени с н.а. №36, том ІІІ, рег. №3492,
дело№399/2016г.
5. Приет с Решение №10 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна

ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура

извън границите на урбанизираната територия за строеж: ” Външен водопровод Ф80 за
захранване с питейна вода на

ПИ№014008, м. „Дебелата земя”, з-ще гр. Кресна с

предназначение: ”За производство на млечни произведения-мандра” на възложител „ГД
Струма” ЕООД управлявано от Асен Димитров Андреев, преминаващ през следните
поземлени имоти:
- ПИ №000214-път ІV клас-публична общинска собственост с дължина 14.8м и
площ с ограничение в ползването й - 0.088дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
- ПИ №000223-път ІV клас-публична общинска собственост с дължина 64.6м и
площ с ограничение в ползването й - 0.388дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
- ПИ №000224-полски път-публична общинска собственост с дължина 146.4м и
площ с ограничение в ползването й - 0.636дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
- ПИ №014028-пасище-мера-публична общинска собственост с дължина 2.70м и
площ с ограничение в ползването и - 0.259дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
6. Приет с Решение №11 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна

ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура

извън границите на урбанизираната територия за строеж: ” Външен канализационен
колектор Ф200 за отпадни води от ПИ№014008, м. „Дебелата земя”, з-ще гр. Кресна с
предназначение: ”За производство на млечни произведения-мандра” на възложител „ГД
Струма” ЕООД управлявано от Асен Димитров Андреев, преминаващ през следните
поземлени имоти:
- ПИ №000214-път ІV клас-публична общинска собственост с дължина 36.3м и
площ с ограничение в ползването й - 0.218дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна..
- ПИ №000223-път ІV клас-публична общинска собственост с дължина 65.5м и
площ с ограничение в ползването й - 0.380дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна..

- ПИ №000224-полски път-публична общинска собственост с дължина 150.6м и
площ с ограничение в ползването й - 0.718дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
- ПИ №015094-пасище-мера-публична общинска собственост с дължина 178.2м и
площ с ограничение в ползването и - 1.068дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
- ПИ №014028-пасище-мера-публична общинска собственост с дължина 2.70м и
площ с ограничение в ползването и - 0.069дка, учредени със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.
8. Приет с Решение №12 по Протокол №1 от 24.02.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна

ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура

извън границите на урбанизираната територия за строеж: „Транспортен достъп до
ПИ№014008, м. „Дебелата земя”, з-ще гр.Кресна с предназначение: ”За производство на
млечни произведения-мандра” на възложител „ГД Струма” ЕООД управлявано от Асен
Димитров Андреев, преминаващ през следният поземлен имот:
Сервитут на транспортния достъп през ПИ №014028-пасище-мера-публична
общинска собственост-0.081дка засегната площ, учреден със заповед №1317/08.09.2016г.
на кмет на община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от Тодор
Андонов Герчев с вх. №52/01.03.2017 г., относно отделяне на имот от общия градоустройствен план,
след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №307
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, препраща
Заявление от Тодор Андонов Герчев с вх. №52/01.03.2017 г. до Кмета на община Кресна за
становище по случая и за окомплектоване на документите.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Искра
Георгиева – управител на „АДЕЛИНА СТИЛ-99” ЕООД с вх. №53/06.03.2017 г., след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №308
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:

1. ОбС-Кресна приема дарението предложено от Управителя на „АДЕЛИНА
СТИЛ – 99” ЕООД с. Долна Градешница, както следва: бордюри – 400 броя на
обща стойност 1680,00 лв., при цена на 1 бр. бордюр 4,20 лв. и 1 200,00 кв. м.
паваж от вибро бетонови изделия с дебелина 6 см. на обща стойност 18 600,00
лв. при цена на 1 кв. м. – 15,50 лв.
2. Възлага на Кмета да предприеме всички необходими действия за
изпълнението.
3. Кмета да уведоми ОбС-Кресна за предприетите действия.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §8,/2/,т.3 и ал.4 от ЗУТ, чл.134/2/, т.2
и т.6 от ЗУТ, и чл.15 /3/ и /5/ от ЗУТ, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№60/13.03.2017 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 №309
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §8,/2/,т.3 и ал.4 от ЗУТ, чл.134/2/, т.2
и т.6 от ЗУТ, и чл.15 /3/ и /5/ от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР на с.Сливница в частта си за УПИ Х72, кв.19 с поставяне в съответствие със съществуващата граница на имот пл.72,
кв.19 на вътрешната южна регулационна линия на УПИ Х-72, кв.19, спазвайки законно
разстояние 2.00мл от съществуващият напоителен канал в кв.19 по одобрено частично
изменение на регулацията със Заповед №53/2.02.1989г на Кмета на Община Кресна с
граници

на имота по приложената скица предложение и нотариално заверени от

Секретаря на Община Кресна съгласия от заинтересованите страни с рег.№36/20.01.2017г.
с промяна на площта на УПИ Х-72, кв.19 от 498.00кв.м по АОС №1623/2016г. с придаване
към него от общинският терен в кв.19 площ от 101.00кв.м и на УПИ Х-72/нов/ се
промени с площ от 599.00кв.м. на основание §8,/2/,т.3 и ал.4 от ЗУТ и чл.15 /3 от ЗУТ.
2. Одобрява техническото задание по чл. 125 от ЗУТ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №62/22.03.2017 г., относно актуализиране структурата на ОбА-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 №310
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 от местни дейности, считано от 01.04.2017 г. 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. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №63/22.03.2017 г., относно освобождаване от такса ползване на детска ясла и

детска кухня на децата до три годишна възраст, след проведено поименно гласуване с 12 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №311
На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава съгласие да
бъдат освободени от заплащане на такси за ползване на детска ясла и детска кухня, по чл. 24 и 24а
от Наредбата за администрирането и определянето на местни такси в община Кресна, децата
жители на община Кресна до навършване на три годишна възраст, считано от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.
Таксите да бъдат за сметка на бюджета на Общинска администрация гр. Кресна – Функция I
„Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация”, параграф 4219 „Други
текущи трансфери за домакинствата”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Управителя
на „В и К – Кресна” ЕООД с вх. №64/22.03.2017 г., относно представяне на годишен финансов отчет
за 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 №312
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация за 2016 г. на Търговско дружество с
общинско имущество „В и К – Кресна” ЕООД.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 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 на община
Кресна с вх. №66/27.03.2017 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 №313
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 №911 от
31.08.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Владимир Стоименов Илиев, бивш жител на с.Ощава, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 000766 с площ от 0,947 дка. /нула декара и деветстотин четиридесет и
седем кв.м./, находящ се в местността „Иловицата“ 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 №

Ф00848/22.04.2016 г.: имот № 000767 – Др.сел.ст.тер., на Община Кресна и № 000288 –
Др.селищна 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. 1 и ал.2, т.1
от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Марио Георгиев Миразчийски, Началник на Общинска служба Земеделие
– Кресна и Решение № 3093 от 18.05.1999 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Фота Андонова Стоева, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с
вх. №67/27.03.2017 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 №314
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 ЗИД към
ЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура за
възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №3093 от
18.05.1999 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Фота Андонова Стоева бивш жител на гр. Кресна, област
Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 000727 с площ от 1,000 дка /един декар/, девета категория, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Ново село“, землището
на гр.Кресна, с ЕКАТТЕ 14492, община Кресна,

съгласно скица-проект №

Ф02391/13.03.2017 г.,, който имот е образуван от имот № 000717, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1690/12.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и ал.2, т.1
от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Марио Георгиев Миразчийски, Началник на Общинска служба Земеделие
– Кресна и Решение № 2212 от 28.07.1994 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Димитър Иванов Костадинов, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №68/27.03.2017 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 №315
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 ЗИД
към ЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №2212 от
28.07.1994 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:

Наследниците на Димитър Иванов Костадинов бивш жител на гр. Кресна,
област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 001034 с площ от 3,800 дка /три декара и осемстотин квадратни
метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в
местността „Киселица“, землището на с.Влахи, община Кресна, с ЕКАТТЕ 11569,
община Кресна,

съгласно скица-проект № Ф01318/13.03.2017 г.,, който имот е

образуван от имот № 000316, описан в Акт за публична общинска собственост №
1691/12.09.2016 г.
2. Имот № 029029 с площ от 4,000 дка /четири декара/, девета категория, с начин
на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Липата“, землището
на с.Влахи, община Кресна, с ЕКАТТЕ 11569, община Кресна, съгласно скица-проект
№ Ф01319/13.03.2017 г.,, който имот е образуван от имот № 029018, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1692/12.09.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 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 на община
Кресна с вх. №75/03.04.2017 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 №316
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 №2382 от
31.08.1994 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Пешо Атанасов Бояджиев, бивш жител на гр.Кресна, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 033005 с площ от 3,000 дка. /три декара/, находящ се в местността
„Котецо“ с начин на трайно ползване „Нива“, девета категория, находящ се в
землището на с.Долна Градешница, община Кресна с ЕКАТТЕ 22068, при граници
и съседи, съгласно скица-проект № Ф00973/12.09.2016 г.: имот № 000008 – Гор.стоп.тер.,
на МЗХ ЮЗДП ДП ТП „ДГС КРЕСНА”; № 033006 – Нива, на община Кресна; № 000068
– Полски път, на община Кресна; № 033004 – Лозе, насл. на Яне Гюров Станков, който
имот е образуван от имот № 033005 с площ от 1,240 дка./Един декар и двеста и
четиридесет кв. метра/, описан в Акт за частна общинска собственост № 1707/09.03.2017
г. и имот № 033006 с площ от 2,117 дка. /Два декара и сто и седемнадесет кв.м./, описан
в Акт за частна общинска собственост № 1708/09.03.2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и ал.2, т.1
от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Марио Георгиев Миразчийски, Началник на Общинска служба Земеделие
– Кресна и Решение № 1330 от 10.12.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Костадин Серафимов Стоилов, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №94/19.04.2017 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 №317
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 ЗИД към
ЗСПЗЗ на ОСЗ – Кресна за по- нататъшно реализиране на законовата процедура за
възстановяване правото на собственост, по първичен документ /Решение №1330 от
10.12.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Костадин Серафимов Стоилов бивш жител на с.Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 040001 с площ от 2,893 дка /два декара и осемстотин деветдесет и три
кв.м./, девета категория, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“, находящ се в
местността „Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, съгласно скица-проект № Ф00928/13.03.2017 г.,, който имот е образуван от
имот № 000527, описан в Акт за публична общинска собственост № 1679/26.08.2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 29 от Закон за опазване на
земеделските земи и във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на
земеделските земи, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №73/31.03.2017 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 №318
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 29 от Закон за опазване на
земеделските земи и във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на
земеделските земи, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет –
Кресна:
1. Дава предварително съгласие за право на прокарване на проектно трасе за транспортен
достъп за ПИ №001212 – „полски път” през поземлен имот ПИ №000377 /храсти/, частна
общинска собственост във връзка с инвестиционното намерение за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ №001212, з-ще Кресна от Георги Иванов Самарджиев, с дължина на
трасето на проектният път преминаващ през ПИ №000377 /храсти/, собственост на Община
Кресна е с дължина 53.25 м. и широчина 4.00 м. – общата квадратура на засегнатата от
проектният път е 0.213 дка. през ПИ №000377 /местен път/, частна общинска собственост.
2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПП за проектно трасе за осигуряване на транспортен
достъп „полски път”.

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

На основание чл.21, ал.1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Доклад
от Кмета на община Кресна с вх. №78/06.04.2017 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 №319
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет –
Кресна, одобрява подробни устройствени планове – Пп/парцеларни планове/ за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания,
съгласувани от ОБЕСУТ с Решения по Протокол №2/04.04.2017 г., както следва:
І. Приет с Решение №5 по Протокол №2 от 04.04.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж: „Изграждане на нов горски
автомобилен път – трета степен „Езерешка вада” в териториалния обхват на МЗХ
ЮЗДП ДП ТП „ДГС” Кресна” през следните поземлени имоти:
1. ПИ№000287 в землище на с.Стара Кресна, ЕКАТЕ 39699, община Кресна,
съгласно скица-проект №К00657/19.07.2016г. Имота попада в отдел 47/е с площ 0.268
дка.
2. ПИ№000772 в землище на с.Ощава, ЕКАТЕ 54537, община Кресна, съгласно
скица-проект №К00921/19.07.2016г. Имота попада в следните отдели и подотдели: 29/д
с площ 2.802 дка; 29/е с площ 0.128 дка; 30/д с площ 7.475 дка; 30/е с площ 0.570 дка;
30/ж с площ 1.501 дка; 31/з с площ 3.216 дка; 31/и с площ 3.561 дка; 32/в с площ 1.210 дка;
32/д с площ 0.515 дка; 32/е с площ 4.560 дка; 32/ж с площ 4.682 дка; 33/г с площ 4.511 дка;
33/д с площ 0.841 дка; 34/а с площ 8.190 дка; 34/б с площ 2.453 дка; 35/а с площ 7.770 дка;
36/2 с площ 0.494 дка; 36/5 с площ 0.580 дка; 36/б с площ 10.712 дка; 36/в с площ 0.539
дка; 36/г с площ 3.267 дка; 52/а с площ 2.724 дка; 56/б с площ 3.076 дка; 52/г с площ 1.185
дка; 53/а с площ 0.390 дка; 53/б с площ 9.340 дка; 54/1 с площ 0.103 дка; 54/б с площ 7.237
дка; 54/д с площ 0.369 дка; 54/е с площ 2.594 дка.
ІІ. Приет с Решение №6 по Протокол №2 от 04.04.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж по реда на чл.70, ал.3 от ЗУТ за
запазване на съществуващо трасе на строеж: „Подземен водопровод Ф80 от етернитови
тръби до ПИ№000.580, м. „Ганийца”, з-ще с.Сливница с обща дължина 124.78м.л. и
площ с ограничение в ползването и 499,12м², преминаващ през следните поземлени
имоти:
1.ПИ№000.490-път ІV-ти клас, собственост на Община Кресна с дължина 12,99м.л.
и площ с ограничение в ползването ú 51,96 м².
2.ПИ№000.116–друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, държавно, Министерство на отбраната с дължина 109,06м.л. и площ с
ограничение в ползването ú 436,24м².
3.ПИ№000.483–канал, на МЗХ (министерство на земеделието и храните)
„Напоителни системи” ЕАД гр. Сандански с дължина 2,73 м.л. и площ с ограничение в
ползването ú 10,92м².
За строежа е издадено удостоверение за търпимост №439 от 01.10.2013г. от
главен архитект на община Кресна на собствениците на посочените имоти, а именно:
Община Кресна, Министерство на отбраната, МЗХ-„Напоителни системи” ЕАД
гр.Сандански и Николай Людмилов Костадинов.
4. Приет с Решение №7по Протокол №2 от 04.04.2017г. на ОБЕСУТ при община
Кресна ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън

границите на урбанизираната територия по реда на чл.70, ал.3 от ЗУТ за запазване на
съществуващо трасе на строеж: „Подземен кабел НН 3808220V до ПИ№000.580, м.
„Ганийца”, з-ще с. Сливница с обща дължина 604,81м.л. и площ с ограничение в
ползването и 2420,00м², преминаващ през следните поземлени имоти:
1.ПИ№000.490-път ІV-ти клас, собственост на Община Кресна с дължина
410,93м.л. и площ с ограничение в ползването ú 1643,16 м².
2.ПИ№000.116-друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, държавно, Министерство на отбраната с дължина 180,93м.л. и площ с
ограничение в ползването ú 723,72м².
3.ПИ№000.483-канал, на МЗХ (министерство на земеделието и храните)
„Напоителни системи” ЕАД гр. Сандански с дължина 3.09 м.л. и площ с ограничение в
ползването ú 12,24м².
За строежа е издадено удостоверение за търпимост №438 от.01.10.2013г. от
главен архитект на община Кресна на собствениците на посочените имоти, а именно:
Община Кресна, Министерство на отбраната, МЗХ„Напоителни системи” ЕАД
гр.Сандански и Николай Людмилов Костадинов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 на община Кресна с вх.
№79/06.04.2017 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал
се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №320

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 в обект №1702, подотдели 384ж, 390б, местност Заставата, землище с.
Горна Брезница, община Кресна, за общо количество 375 куб. м. /триста седемдесет и пет куб.
м./ дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 15 025 лв. /петнадесет хиляди и двадесет и пет лева/ без
ДДС.
3. Спечелилия търга да заплати авансово 50% от стойността.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 на община Кресна с вх.
№84/18.04.2017 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 №321

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 в обект №1704, подотдели 215с, 216в, 216ф, 217ж, 240ж,
240и, землище с. Влахи, община Кресна, за общо количество 215 куб. м. /двеста и
петнадесет куб. м./дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 6 618 лв. /шест хиляди шестотин и осемнадесет
лева/ без ДДС.
3. Спечелилия търга да заплати авансово 50% от стойността.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на чл. 124,
ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с
вх. №87/18.04.2017 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 №322
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на чл. 124,
ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Кресна, одобрява вътрешни
компенсирани промени в плана на капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия и
преходен остатък от Републиканския бюджет, съгласно Приложение №1.
Приложение №1 е неразделна част от настоящото решение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, чл.37, ал. 2 от 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, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№91/18.04.2017 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 №323
На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, чл.37, ал. 2 от 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, Общински съвет – Кресна, актуализира бюджета на община Кресна
за 2017 г., по разходната част в местни дейности и в дофинансиране, както следва:
№

Разходи по функции, дейности и параграфи

по

парагра

План в Корекци План

ф

бюдже

я /+ или

ре

та към -/

д

момен
та

І

Функция І – Общи държавни служби - МД

1

Дейност 123 „Общински съвет”

/общо/

1.1

Други плащания и възнаграждения

0209

84530

-8200

76330

1.2

Осигурителни вноски от р-л за ДОО

0551

12322

-950

11372

1.3

Осигурителни вноски от р-л за ЗОВ

0560

5206

-390

4816

1.4

Осигурителни вноски от р-л за ДЗПО

0580

2644

-190

2454

2

Дейност 122 „Общинска администрация”

2.1

Други текущи трансфери за домакинствата

4219

0

+16850

16850

ІІ

Функция І – Общи държавни служби -

47760

-6000

41760

Дофинансиране
1

Дейност 122 „Общинска администрация”

1.1

Възнаграждения на персонала по трудови 0101
възнаграждения

1.2

Осигурителни вноски от р-л за ДОО

0551

5488

-660

4828

1.3

Осигурителни вноски от р-л за ЗОВ

0560

2292

-290

2002

1.4

Осигурителни вноски от р-л за ДЗПО

0580

1337

-170

1167

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и във връзка с чл. 38, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл.180 от ЗУТ, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №80/18.04.2017 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 №324
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и във връзка с чл. 38, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл.180 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1.Допълва с имот – УПИ XXII – 939, кв. 23, площ: 350 кв. м./триста и петдесет кв. м./по
ПР на гр. Кресна, годишната програма за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост за 2017 г., като го добавя към т.ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА.
2.Одобрява оценката на имота на стойност 1932,00 лв./хиляда деветстотин тридесет и два
лева/ без ДДС.

3.Упълномощава Кмета на община Кресна да сключи договор за допълващо
застрояване с Илиян Иванов Георгиев, в качеството му на собственик на законно
построената в имота жилищна сграда.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №81/18.04.2017 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 №325
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна, учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим
имот - общинска собственост, представляващ 2МС, находяща се в парцел V по парцеларния план
на промишлена база ОФ „Тиса” с изключение на помещението, находящо се на приземния етаж
/с размери 3.00 м./2.50 м./ и две помещения от ІІ етаж на сградата /с размери 3.20 м./3.00 м. и 3.50
м./3.20 м./, за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” – МВР, за срок от
1/една/ година.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и §78, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОС, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№82/18.04.2017 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №326

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и §78, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОС, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие договора за наем на „Юробанк България” АД за възмездно ползване на
„помещение” с площ 57,00 кв. м., находящо се на партерния етаж в сградата на ОбАКресна, да бъде продължен с 5/пет/ години – до 23.07.2022 г.
2. Определя месечен наем в размер на 1,5/една и половина/ МРЗ установени за страната
без ДДС.
3. Възлага на Кмета на община Кресна последващите съгласно закона действия по
изпълнението.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №83/18.04.2017 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 №327

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС,
Общински съвет – Кресна дава съгласие община Кресна да предостави на сдружение „Нов
избор” възмездно под наем за срок от 5 години на бивш зъболекарски и здравен кабинет,

чакалня и санитарен възел, с обща площ 39.14 кв.м., в УПИ II-28, кв.3 по ПР на село
Сливница.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №83/18.04.2017 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 №327 А

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, Общински
съвет – Кресна дава съгласие за разкриване на социална услуга ЦОП за деца и семейства в риск с
капацитет 15 места от 01.01.2018 г. като делегирана от държавата дейност.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №83/18.04.2017 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 №327 Б

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, Общински
съвет – Кресна дава съгласие да се изготви проект за финансиране на социална услуга ЦОП за
деца и семейства в риск с капацитет за срок от 6 месеца пред Фонд „Социална закрила” с
партньор сдружение „Нов избор”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №98/24.04.2017 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 №328

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 от ЗОС, Общински
съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от

3/три/ години имот № 035018 с площ на имота от 40,458 дка., НТП - „Нива”, находяща се в
м.”Чешмата”, землище на гр. Кресна.
2. Определя начална годишна наемна цена в размер на 8, 00 лв. /осем лева/ на декар.
3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Петър Петров и
Емил Божинов.
4. Възлага на Кмета на община Кресна да извърши процедура по провеждане на публичния търг
за отдаване под наем на имота и да сключи договор със спечелилия търга.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и в изпълнение на
Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, BG05M9OP001-2.007
“Развитие на социалното предприемачество”, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №92/18.04.2017 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 №329

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и в изпълнение на
Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, BG05M9OP001-2.007
“Развитие на социалното предприемачество”, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за подаване и реализиране на проектно предложение „Социално
предприятие „Нов избор” с кандидат сдружение „Нов избор” и партньор община
Кресна

по

процедура

BG05M9OP001-2.007

“Развитие

на

социалното

предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г.
2. Дава съгласие за нуждите на проекта и във връзка с изпълнението му за предоставяне
на общо 2 помещения с прилежащи фоайе и санитарен възел с отделен вход от
административната част на Кметство с. Сливница, за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта и при спазване
на

ангажимента

за

устойчивост, запазване

функционирането

на

социалното

предприятие, както и заетостта на 50 процента от новоназначените представители на
целевата група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по реда на
КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател – в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение” за период от 6 месеца след приключване на
проектните дейности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, във връзка с
Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №99/25.04.2017 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 №330
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, Общински съвет –
Кресна приема предложението на Председателя на ОбС-Кресна с вх. №99/25.04.2017 г. и определя

ред за провеждане на обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Кресна за 2016 г.,
както следва:

1. Дата- 23.06.2017 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
ОбС-Кресна, на входа на административната сграда и в местен вестник.
5. Присъстващи – задължително е присъствието на Председателя на ОбС,
Кмета на общината, общинските съветници, главния счетоводител на
общината, представител на отдел ТСУ. На обсъждането могат да
присъстват всички желаещи жители на общината;
6. Ръководен орган – обсъждането се води от ръководно тяло в състав:
Председател, Кмет и по един общински съветник от група;
7. Протокол – Протоколът се води от Гергана Терзийска, като след
изготвянето му, същият се прикрепя към отчета на бюджета за 2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Управителя
на „В и К – Кресна” ЕООД с вх. №103/27.04.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава
съгласие за закупуване, чрез договор за финансов лизинг, на високо-проходим автомобил – Лада
Нива, за нуждите на „В и К Кресна” ЕООД.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №93/18.04.2017
г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №332
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища, Общински съвет – Кресна:
1. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Култура 1932” гр. Кресна през 2016
г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.
2. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Гоце Делчев 1964” с. Сливница
през 2016 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.
3. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Христо Смирненски 1960” с. Долна
Градешница през 2016 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.

4. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Стоян Богоев 1940” с. Горна
Брезница през 2016 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Инициативния
комитет на съюза на офицерите и сержантите от резерва от гарнизона на община Петрич с вх.
№97/24.04.2017 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 №333
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Молба от Инициативния комитет на съюза на офицерите и сержантите от резерва от
гарнизона на община Петрич с вх. №97/24.04.2017 г., относно съдействие за организиране и
провеждане на национален събор на граничарите.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заявления и Молби от
граждани, относно отпускане на еднократна парична помощ, след проведено поименно гласуване
с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №334
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на постъпилите от граждани заявления и молби за отпускане на еднократна
парична помощ, за следващо заседание на ОбС-Кресна.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №25 ОТ 19.06.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предложение от г-н Г.
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 №335
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Кресна възлага
на Кмета на община Кресна да организира среща с Директора на ОДП-Благоевград, за
осигуряването на нощни дежурства на територията на гр. Кресна, като на срещата да
присъстват и общинските съветници.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
със Заповед на Областен управител на област Благоевград с вх. №115/06.06.2017 г., относно
върнато за ново обсъждане Решение №326 по Протокол №24/02.05.2017 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 №336
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна изменя свое Решение №326 по Протокол №24/02.05.2017 г., като
същото добива следния вид:
1. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публично оповестен конкурс за
предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се на партерния етаж от административната сграда на община
Кресна, изградена в УПИ – VI, кв. 22 по ПР на гр. Кресна, представляващ помещение от
57,00 кв. м. /петдесет и седем кв. м./.
2. Определя следните условия на публично оповестения конкурс:
- срок на договора за наем – 5/пет/ години, считано от датата на сключване на договора;
- помещението – предмет на конкурса, да се използва за банкова дейност;
- начална конкурсна месечна наемна

цена в размер на 1,5 МРЗ/една и половина

минимални работни заплати, установени за страната без ДДС.
3. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
годишна наемна цена.
4. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публично оповестения
конкурс – Петър Олег Петров и Севда Георгиева Стоилкова.

5. Начин на плащане и изискваните обезщетения – наема за предходния месец се заплаща
ежемесечно, до 5-то число от текущия месец.
6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето, спечелило
публично оповестения конкурс.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
със Заповед на Областен управител на област Благоевград с вх. №116/06.06.2017 г., относно
върнато за ново обсъждане Решение №305 по Протокол №24/02.05.2017 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 №337
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна отменя свое Решение №305 по Протокол №24/02.05.2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
със Заповед на Областен управител на област Благоевград с вх. №117/06.06.2017 г., относно
върнато за ново обсъждане Решение №318 по Протокол №24/02.05.2017 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 №338
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна отменя свое Решение №318 по Протокол №24/02.05.2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №124/16.06.2017 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 №339
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Упълномощава кмета
на
община
Кресна
съгласно чл.4 т.3 от
Допълнително споразумение № 1 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0069C01, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на Изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане или на негова заповед, сумата 27 678,75 (Двадесет и седем
хиляди шестотин седемдесет и осем лева и 75 стотинки) лв., обезпечаваща
авансово плащане в размер на 20% от договорената безвъзмездна финансова
помощ по Допълнително споразумение №1 към Договор № BG05FMOP0013.002-0069-C01 „Осигуряване на топъл обяд в община Кресна”, операция тип 3
BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”.
2. Възлага на кмета на Община Кресна да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Допълнително споразумение №1 към

Договор № BG05FMOP001-3.002-0069-C01 и да ги представи пред Агенция за
социално подпомагане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
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