ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №26 ОТ 03.08.2017 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 Милчо
Караджов – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против”
и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №340
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 осигури и превози до адрес, десет кубика дърва от землището на с.
Ощава, отдел 25 на лицето Йордан Божинов в срок от един месец от влизане в сила на настоящото
решение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение на г-н Петър
Петров – 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 №341
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 отстрани аварията на чешмата на центъра на гр. Кресна
при Читалището и на чешмата на моста на с. Долна Градешница, в срок до 31.08.2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №111/26.05.2017 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 №342

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отхвърля
Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №111/26.05.2017 г., относно постъпило заявление от
Директора на „Интернешънъл Асет Банк” АД с искане за намаляване на заплащаната месечна
наемна цена, съгласно сключен договор между банката и община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №112/26.05.2017 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 №343
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 подробен устройствен план – Пп /парцеларен план/ за линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания,
съгласуван от ОБЕСУТ с Решение по Протокол №3/23.05.2017 г., както следва:
І. Приет с Решение №3 по Протокол №3/23.05.2017г. на ОБЕСУТ ПУП-Пп (парцеларен план)
за площадков обект на техническата инфраструктура чрез новообразувано УПИ 000396-І с площ

814,00м², образуван от следните поземлени имоти: (ПИ№000018, горско стопанска територия на
МЗХ ЮЗДП ДП ТП „ДГС КРЕСНА”, държавна частна с площ с ограничение в ползването ú от
0,192дка; ПИ№000396, повърхностни води, НТП-вътрешни реки на Държавата - МОСВ гр. София,
площ с ограничение в ползването ú от 0,504дка; ПИ№040038, селско стопанство, пасище – мера,
м.„Гракалица”, общинска частна на ОБС гр.Кресна, площ с ограничение в ползването ú от
0,063дка; ПИ№040025, селско стопанство, нива (орна земя), м. „Гракалица”, на наследници на
Андон Николов Манчев,

площ с ограничение в ползването ú от 0,055дка), с установена УЗ

„Устройство на хидромелиоративна мрежа и съоръжение”с цел укрепване на транзитен
газопровод за Република Гърция при пресичането му с р. Влахинска при ПК 750, землище
гр.Кресна, община Кресна на възложител „Булгартрансгаз” ЕАД, София - титуляр на сервитутното
право на газопровода. Със заповед №387/07.04.2017г. на Кмет на Община Кресна, вписана в СП
Сандански с вх. рег.№954, Акт №5, том 4, дело №348/2017г. е учредено право на прокарване на
възникнали сервитути през ПИ№040038, селско стопанство, пасище - мера, м.„Гракалица”,
общинска частна на ОБС гр.Кресна, площ с ограничение в ползването ú от 0,063дка и ПИ№040025,
селско стопанство, нива (орна земя), м. „Гракалица”, на наследници на Андон Николов Манчев,
площ с ограничение в ползването ú от 0,055дка.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №127/22.06.2017 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 №344
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет –
Кресна, одобрява ПУП – Пп /парцеларен план/, съгласуван от ОБЕСУТ при ОбА-Кресна с Решение
№3 по Протокол №4/20.06.2017 г., както следва:
Изработения на основание Решение №242 по Протокол №20 от 15.12.3016г. на ОБС Кресна
ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ с цел осигуряване на транспортен достъп до
поземлен имот №000779 през част от ПИ №000749, поради липса на друга техническа възможност ,
местност „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. с площ 19.857 дка до поземлен имот №000779 е равна на 497.00 м² със
следните параметри - 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 125.50м., като разходите по изграждането на пътя са за сметка на Иванка
Симеонова Йосифова. Поради това, при проектирането на този транспортен достъп се налага
провеждане на процедура по промяна предназначението на засегнатата част от поземлен имот

№000749, землище с. Ощава от „друга територия заета от селското стопанство” в „полски път” чрез
Решение на ОБС гр. Кресна и преобразуването и от частна общинска собственост в публична
общинска собственост. Със Заповед №274/17.03.2017г. на Кмет на Община Кресна е учредено на
Иванка Симеонова Йосифова право на преминаване през ПИ№000749, м.„Русенци”, з-ще с. Ощава.,
собственост на Община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №156/21.07.2017 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 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №345
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Отлага разглеждането на Предложение от Кмета с вх. №156/21.07.2017 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 следващото заседание на
ОбС-Кресна.
2. Сформира комисия, която в срок от един месец, да отиде на място, да се запознае с терените и
извърши проверка в състав:
–

Началник ОСЗ – Кресна;

–

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

–

Николай Кирилов Николов – общински съветник;

–

Кирил Димитров Лазаров – общински съветник;

–

Георги Димитров Георгиев – общински съветник;

3. Комисията да изготви доклад , който да бъде внесен за разглеждане в ОбС-Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, по реда на чл. 124а,
ал. 5 от ЗУТ, във връзка с Заявление от Васил Методиев Спасов с вх. №153/20.07.2017 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 №346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, по реда на чл. 124а,
ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1. Разрешава изработването на ПУП – ПР (план за регулация) и ПУП – ПЗ (план за
застрояване) по реда на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за ПИ№034117 с площ: 421.00 м2, м. „БРЕГО”,
землище гр. Кресна ЗУТ със съответните план-схеми по части ВиК и Ел по реда на чл.108,ал.2
от ЗУТ с начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при
неполивни условия: шеста и същият се отреди в УПИ 034117 с площ: 421.00 м2, м. „БРЕГО”,

землище гр.Кресна с конкретно предназначение "За малкоетажно (Н до 10м) жилищно
застрояване - "Жм" при граници и съседи:
Запад – ПИ №000123 – полски път на ОБС гр. Кресна
Север – ПИ№034006 - нива на наследници на Григор Василев Мелезимов
Изток –ПИ000350 – канал на МЗХ-ХМС
Юг – населено място гр. Кресна
Територията на новообразувания УПИ № 034117 да се запази с площ 421.00 м2 и за нея се
определи режим на устройство и застрояване с устройствени показатели:
- конкретно предназначение малкоетажно жилищно застрояване „Жм”
- характер на застрояване
нискоетажно с Н до 10.00м
- плътност на застрояване
до 60%
- интензивност на застрояване (Кинт)
до 1.20
- плътност на озеленяване
мин.40%
- паркоместа в границите на имота
до Р 2 мпс
като се спазят изискванията на ЗУТ, НАРЕДБА No 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ)

В съответствие със становищата на експлоатационните дружества да се предвиди
присъединяване на новообразувания имот към мрежите на техническата инфраструктура.
В.Възложител:
Васил Методиев Спасов с адрес: гр. Кресна, ул.„Тодорин връх” №4
собственик на ПИ №034117, м. „БРЕГО”, землище гр. Кресна на основание:
Договор за продажба на земя от ОПФ от 05.12.2012г., вписан в Служба по вписванията, вх. рег.
№2356, Акт №147, тов 8, к.д. 794 от 07.12.2012г. и Договор за продажба на земя от ОПФ №Д-207
от 01.07.2015г., вписан в Служба по вписванията, вх. рег. №1628, Акт №159, том 1, к.д.550 от
03.07.2015г. от СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ГР. САНДАНСКИ
При изработването на плана да се спазват изискванията на Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
2. Одобрява изготвено задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП – ПР (план за
регулация) и ПУП – ПЗ (план за застрояване) по реда на чл.110, ал.1 от ЗУТ за ПИ№034117 с
площ: 421.00 м2, м. „БРЕГО”, землище гр.Кресна, ЕКАТУ 14492, собственост на Васил Методиев
Спасов 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. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122 и чл. 137 от Търговския закон, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №152/19.07.2017 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 №347
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122 и чл. 137 от Търговския закон:
1. Общински съвет - Кресна утвърждава депозираната молба с изх.№ 08-00-153/17.07.2017 г. на
Кмета на Община Кресна за придобиване на дялове от капитала на еднолично дружество с

ограничена отговорност с фирма МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „
СВЕТИ ВРАЧ „ ЕООД ,ЕИК 101522447 и приема условията на учредителния акт на дружеството.
2. Общински съвет -Кресна

дава съгласие Община Кресна да придобие в собственост 539

(петстотин тридесет и девет ) дяла с номинална стойност от 10 лева от капитала на еднолично
дружество с ограничена отговорност с фирма МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „ СВЕТИ ВРАЧ” ЕООД с ЕИК 101522447 за сумата от 5390 лева, която сума ще бъде
платена по банков път по сметка на Община Сандански в едноседмичен срок , считано от датата на
подписване на договора за прехвърляне на дружествени дялове.
3. Общински съвет - Кресна

дава съгласие фирмата на Дружеството да бъде променено както

следва- МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД.
4. Общински съвет - Кресна дава съгласие съдружници в МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”
ООД с ЕИК 101522447 да бъдат : Община Сандански, ЕИК 000024955, адрес на седалище:
гр.Сандански, бул.”Свобода” №14, Община Петрич, ЕИК 000024916, адрес на седалище:гр.Петрич,
ул.”Цар Борис ІІІ” № 24, Община Струмяни ЕИК 000024713, адрес на седалище: с.Струмяни ,
община Струмяни и Община Кресна ,

ЕИК 000024720 . адрес на седалище:гр.Кресна,

ул.”Македония” № 96.
6. Общински съвет - Кресна дава съгласие дяловете от капитала на МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА
БОЛНИЦА” ООД да бъде разпределени между съдружниците както следва :
- 26411 (двадесет и шест хиляди четиристотин и единадесет ) дяла с номинална
стойност от 10 лева – на

Община Сандански, ЕИК 000024955, адрес на седалище:

гр.Сандански, бул.”Свобода” №14;
- 26411 (двадесет и шест хиляди четиристотин и единадесет) дяла с номинална
стойност от 10 лева – на Община Петрич, ЕИК 000024916 . адрес на седалище:гр.Петрич,
ул.”Цар Борис ІІІ” № 24;
- 539 (петстотин тридесет и девет ) дяла с номинална стойност от 10 лева – на
Община Струмяни, ЕИК 000024713,

адрес на седалище: с.Струмяни , община

Струмяни;
- 539 (петстотин тридесет и девет ) дяла

с номинална стойност от 10 лева – на

Община Кресна, ЕИК 000024720 . адрес на седалище:гр.Кресна, ул.”Македония” № 96.
7. Общински съвет – Кресна дава съгласие, останалите ,подлежащи на вписване
обстоятелства – седалище и адрес на управление, предмет на дейност, размер на капитала ,
начина на управление и определеният за управляващ и представляващ дружеството ,да
останат непроменени, съгласно действащия устав на дружеството.

8. Общински съвет - Кресна

утвърждава текста на Дружествения договор на МБАЛ

“ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД, съгласно приложението – неразделна част от
настоящото решение.
9. Общински съвет - Кресна

възлага на Кмета на Община Кресна

да участва в общото

събрание на МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД , на което да упражни правата
на Община Кресна като съдружник , както и да извърши всички необходими правни и
фактически действия в изпълнение на настоящото решение .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 на Кмета на община
Кресна с вх. №104/26.05.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и
2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №348
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 №1229 от
05.11.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Траян Тодоров Смилянов, бивш жител на с.Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 001216 с площ от 0,493 дка. /нула декара и четиристотин деветдесет и
три квадратни метра/, находящ се в местността „Турмовище“ с начин на трайно
ползване „нива“, шеста категория, находящ се в землището на с.Горна Брезница с
ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00929/14.03.2017 г.: имот № 001217 – нива, на Община Кресна; имот № 001107 – нива,
на Румяна Иванова Самарджиева; имот № 000685 – Гор.стоп.тер., на МЗХ ЮЗДП ДП
ТП”ДГС Кресна” , който имот е образуван от имот № 000467, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1718/05.04.2017 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 № 1505А от 18.01.1994 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Цветан Иванов Миладинов, във връзка с Предложение от Кмета на община

Кресна с вх. №118/13.06.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и
2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №349
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 №1505 А от
18.01.1994 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Цветан Иванов Миладинов бивш жител на с.Стара Кресна,
област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 061031 с площ от 3,000 дка /три декара/, десета категория, с начин на
трайно ползване „нива“, находяща се в местността „Драката“, землището на
гр.Кресна,

с

ЕКАТТЕ

14492,

община

Кресна,

съгласно

скица-проект

№

Ф02390/13.03.2017 г.,, който имот е образуван от имот № 061010, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1719/05.04.2017 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 № 1101 от 28.09.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Стойчо Христов Георгиев, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна
с вх. №121/16.06.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против”
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №350
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 №1101 от
28.09.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Стойчо Христов Георгиев бивш жител на с.Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 038003 с площ от 0,571 дка /нула декара и петстотин седемдесет и
един кв.м./, осма категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в
местността „Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, съгласно скица-проект № К01134/26.05.2017 г.,, който имот е образуван от
имот № 000423, описан в Акт за публична общинска собственост № 1611/21.08.2015 г.
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2. Имот № 038004 с площ от 1,629 дка /един декар и шестстотин двадесет и девет
кв.м./, осма категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в
местността „Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, съгласно скица-проект № К01135/26.05.2017 г., който имот е образуван от
имот № 000424, описан в Акт за публична общинска собственост № 1612/21.08.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 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 № 568 от 26.VІІ.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Симеон Христов Николов, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №122/16.06.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и
2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №351
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 №568 от
26.VІІ.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Симеон Христов Николов бивш жител на с.Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 038001 с площ от 2,817 дка /два декара и осемстотин и седемнадесет
кв.м./, осма категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в
местността „Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, съгласно скица-проект № К01132/26.05.2017 г.,, който имот е образуван от
имот № 000423, описан в Акт за публична общинска собственост № 1611/21.08.2015 г.
2. Имот № 038002 с площ от 2,545 дка /два декара и петстотин четиридесет и пет
кв.м./, осма категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в
местността „Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, съгласно скица-проект № К01133/26.05.2017 г., който имот е образуван от
имот № 000424, описан в Акт за публична общинска собственост № 1612/21.08.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 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 № 1223 от 05.11.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Стойко Христов Стоянов, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна

с вх. №150/19.07.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против”
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„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №352
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 №1223 от
05.11.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Стойко Христов Стоянов бивш жител на с.Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 001205 с площ от 2,500 дка /два декара и петстотин кв.м./, девета
категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността
„Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна,
съгласно скица-проект № К01139/09.06.2017 г.,, който имот е образуван от имот №
000515, описан в Акт за публична общинска собственост № 1613/21.08.2015 г.
2. Имот № 039003 с площ от 6,000 дка /шест декара/, девета категория, с начин
на трайно ползване „нива“, находящ се в местността „Везище“, землището на с.Горна
Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, съгласно скица-проект № Ф00942/09.06.2017
г., който имот е образуван от имот № 000543, описан в Акт за публична 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. 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 № 983 от 09.09.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Илия Тасев Драгов, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№151/19.07.2017 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”,

0 „против”

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №353
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 №983 от
09.09.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Илия Тасев Драгов бивш жител на с.Ощава, област
Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:

и

2

1. Имот № 000780 с площ от 1,495 дка /един декар и четиристотин деветдесет и
пет кв.м./, девета категория, с начин на трайно ползване „Др.сел.ст.тер.“, находяща се в
местността „Дома“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537,
съгласно скица-проект № Ф00870/13.03.2017 г.,, който имот е образуван от имот №
000521, описан в Акт за частна общинска собственост № 1723/02.05.2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 на
община Кресна с вх. №105/26.05.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №016128 – Нива, с площ 0,642 дка., м. „Касапницата” з. гр.
Кресна, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №354
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. Допълва с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №016128 –
Нива, с площ 0,642 дка., м. „Касапницата” з. гр. Кресна, годишната програма за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., като го добавя към т. II. ОПИСАНИЕ
НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване за
продажбата на имот №016128 – Нива, с площ 0,642 дка., м. „Касапницата” з. гр. Кресна.
3. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Севда Стоилкова и
Георги Костов.
4. Завишава пазарната оценка на имота с три пъти, от 467,00 лв./четиристотин шестдесет и седем
лева./, на 1401,00 лв./хиляда четиристотин и един лева/ без ДДС.
5. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
продажна цена.
6. Начин на плащане и изисквани обезщетения – еднократно в 14-дневен срок, от датата на
влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг.
7. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето спечелило
публичния търг с тайно наддаване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №106/26.05.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №123015 – Ливада, с площ 1,516 дка., м. „Кръстец”, з. с. Влахи,
община Кресна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №355

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отхвърля
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №106/26.05.2017 г., относно продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ имот №123015 – Ливада, с площ 1,516 дка., м.
„Кръстец”, з. с. Влахи, 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 на
община Кресна с вх. №123/16.06.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №000958 – Нива, с площ 4,401 дка., м. „Водопоя”, з. с. Долна
Градешница, 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 №356
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. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване за
продажбата на имот №000958 – Нива, с площ 4,401 дка., м. „Водопоя”, з. с. Долна Градешница,
община Кресна.
2.

Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Севда Стоилкова и
Георги Костов.

3. Завишава пазарната оценка на имота от 2510,00 лв./две хиляди петстотин и десет лева./, на
4401,00 лв./четири хиляди четиристотин и един лева/ с ДДС.
4. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
продажна цена.
5. 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.
6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето спечелило
публичния търг с тайно наддаване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 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 на
община Кресна с вх. №136/30.06.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ II, кв. 29 по ПР на с. Долна Градешница, с площ на имота 730 кв.
м., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №357
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. Допълва с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв. 29 по ПР
на с. Долна Градешница, с площ на имота 730 кв. м, годишната програма за управление и

разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., като го добавя към т. II. ОПИСАНИЕ
НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване за
продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв. 29
по ПР на с. Долна Градешница, с площ на имота 730 кв. м.
3.

Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Севда Стоилкова и
Георги Костов.

4. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 5855,00 лв. /пет хиляди осемстотин петдесет
и пет лева/ без ДДС.
5. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
продажна цена.
6. Начин на плащане и изисквани обезщетения – еднократно в 14-дневен срок, от датата на
влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг.
7. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето спечелило
публичния търг с тайно наддаване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №107/26.05.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №107003 – Ливада, с площ 0,679 дка., м. „Фудуловото”, з. с.
Влахи, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №358
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отхвърля
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №107/26.05.2017 г., относно продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ имот №107003 – Ливада, с площ 0,679 дка., м.
„Фудуловото”, з. с. Влахи, община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №145/18.07.2017 г., след проведено поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №359
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 №1705, подотдели 211з, 211и, 211п, 212м, 212н, 212о, 247а, 248г, 248и,

248к, 249г, 249д и 249ж, находяща се в землище на с. Влахи, община Кресна, за общо
количество 294 куб. м. /двеста деветдесет и четири куб. м./дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 8650,00 лв./осем хиляди шестотин и петдесет лева/ без
ДДС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредбата на общински съвет гр. Кресна за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна и
във връзка с Предложение от Кмета с вх. №86/18.04.2017 г., след проведено поименно
гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №360
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредбата на общински съвет гр. Кресна за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна,
Общински съвет – Кресна приема годишния отчет за изпълнението на бюджета и на
сметките за средствата от ЕС на община Кресна за 2016 г. в размери, съгласно
Обяснителната записка и Приложения от №1 до №9.
I. Отчет за изпълнението на Бюджета на община Кресна за 2016 г., както следва:
I.1 По прихода: Уточнен план – 4 347 929 лв.
Изпълнение

– 3 623 962 лв.

I.2 По разхода : Уточнен план – 4 347 929 лв.
Изпълнение

– 3 623 962 лв.

II. Приема окончателния годишен план за 2016 г. и отчета за
изпълнението на сметките за средствата от ЕС съгласно Обяснителната записка
и приложенията към нея.
III. Приема отчета за размера на просрочените вземания в размер на
280 133 лв. и просрочени задължения в размер на 997 979 лв. съгласно
Приложение №10.
IV. Преходен бюджетен остатък 470 904 лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг и
във връзка с Отчет на Кмета с вх. №86/1//18.04.2017 г., относно състоянието на общинския

дълг на Община Кресна за 2016 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0
„против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №361
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет – Кресна приема Отчета на Кмета на община Кресна, относно състоянието
на общинския дълг на община Кресна, област Благоевград за 2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
ЗОС, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №158/25.07.2017 г., относно
продажба на употребявани моторни превозни средства, представляващи част от автопарка на
община Кресна, след проведено поименно гласуване, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №362
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
ЗОС, Общински съвет – Кресна:
1. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на следните ДМА, собственост на община Кресна, както следва:
- Лек автомобил Джип Чероки с рег. №Е 9144 ВР
- Лек автомобил Форд Мондео с рег. №Е 5694 АР
- Лек автомобил Деу Леганза с рег. №Е 8206 ВР
- Лек автомобил Пежо Ранч 1,9 Д фургон с рег. №Е 1485 ВХ
- Автобус Ивеко Маго 59.12 с рег. №Е 6984 КА
2. Одобрява пазарната оценка на посочените ДМА, собственост на община Кресна, както следва:
- Лек автомобил Джип Чероки с рег. №Е 9144 ВР – 2886,00 лв. /Две хиляди осемстотин
осемдесет и шест лева/ с ДДС.
- Лек автомобил Форд Мондео с рег. №Е 5694 АР – 852,00 лв. /осемстотин петдесет и два лева/ с
ДДС.
- Лек автомобил Деу Леганза с рег. №Е 8206 ВР – 552,00 лв. /петстотин петдесет и два лева/ с
ДДС.
- Лек автомобил Пежо Ранч 1,9 Д фургон с рег. №Е 1485 ВХ – 516,00 лв. /петстотин и
шестнадесет лева/ с ДДС.
- Автобус Ивеко Маго 59.12 с рег. №Е 6984 КА – 9360,00 лв. /девет хиляди триста и шестдесет
лева/ с ДДС.
3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от пазарната цена на всеки един от
дълготрайните материални активи.
4. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Севда Стоилкова и
Георги Костов.

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

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. №161/28.07.2017 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 №363
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
упълномощава Кмета на община Кресна, в качеството си партньор, да подпише договор за
изпълнение на проект:
“Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency” по INTERREG V-A GREECEBULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME, 2nd CALL FOR PROPOSALS UNDER
PRIORITY AXES 2 & 4, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36 „б”, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и във връзка с изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
в Община Кресна/2016-2020/, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№114/05.06.2017 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 №364
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36 „б”, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и във връзка с изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
в Община Кресна/2016-2020/, Общински съвет – Кресна утвърждава Годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Кресна – планов период 2018 г.
Годишният план е неразделна част от настоящото решение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за
съдебната власт, във връзка с Писмо от Окръжен съд – Благоевград с вх. №149/19.07.2017 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 №365
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да се открие процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд –
Благоевград с определен брой 2/двама/ кандидати, съобразно решение на Общото събрание на
съдиите от Апелативен съд – Благоевград и правилата за нейното провеждане.
2. Създава 3-членна Временна комисия от общински съветници, която да извърши проверка на
документите на кандидатите за съдебни заседатели, определени в чл. 68, ал. 3 от Закона за
съдебната власт, както и да изготви доклад от проведеното изслушване на кандидатите, в
следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Мая Божинова – председател на ОбС-Кресна;

ЧЛЕНОВЕ: Петър Петров – общински съветник;
Емил Божинов – общински съветник.
3. В 7 /седемдневен/ срок от влизане в сила на настоящото решение, да се публикува обява за
откриване на процедурата по определяне на съдебни заседатели и правилата за провеждането
й в един местен ежедневник, на официалната интернет страница на общината и на таблото на
входа на в сградата на общината.
4. Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Кресна от
деня на публикацията на обявата до 29 септември 2017 г. в деловодството на Общински съвет –
Кресна, стая 301 в сградата на община Кресна, изискуемите в чл. 68, ал. 3 от Закона за
съдебната власт документи, както следва:
- Подробна автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване;
- Данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки;
- Мотивационно писмо;
- Писмено съгласие;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973
г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 53, ал. 2, ал. 3, т. 1
и т. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗУПО, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№142/07.07.2017 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 №366
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 53, ал. 2, ал. 3, т. 1
и т. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗУПО, Общински съвет – Кресна, приема СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.
Кресна, да бъде включено в списъка на средищните училища в община Кресна за учебната 2017–2018 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал. 4 от
същия член от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №157/24.07.2017 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 №367
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал. 4 от
същия член от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена, Общински съвет – Кресна:

1. Дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки във II а; II б; VI б; IX и XI клас на СУ
„Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна за учебната 2017/2018 г.
2. Допълнителните средства за финансиране на маломерните паралелки да бъдат осигурени от
бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, а именно СУ „Св. Паисий
Хилендарски” гр. Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Борис
Сандански с вх. №119/13.06.2017 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 №368
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага за
разглеждане Предложение от Борис Сандански с вх. №119/13.06.2017 г., относно отпечатване на
ръкопис в официално книжно тяло, за следващо свое заседание, след получаване на информация
от Кмета на община Кресна, каква е финансовата възможност за отпускане на средства за това
начинание.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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
9 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №369
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отпуска
еднократна парична помощ на следните лица:
1. Марияна Димитрова Въчкова с вх. №46/23.02.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Пирински бор” №14; 1000 лв. /хиляда лева/.
2. Теменужка Христова Димитрова с вх. №57/09.03.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Пирински бор” №34 –
500 лв. /петстотин лева/.
3. Миропа Стоянова Будилска с вх. №59/13.03.2017 г. – с. Горна Брезница – 500 лв. /петстотин
лева/.
4. Елена Илиева Халева с вх. №108/26.05.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Македония” №102, бл. 6, ап. 10 –
250 лв. /двеста и петдесет лева/.
5. Георги Вангелов Панов с вх. №120/14.06.2017 г. – с. Горна Брезница – 450 лв. /четиристотин и
петдесет лева/.
6. Анастасия Манолова Апостолова с вх. №110/26.05.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Спартак” №26 – 250
лв. /двеста и петдесет лева/.
Общински съвет –Кресна препраща до Кмета на община Кресна по компетентност молби и
заявления за отпускане на еднократна парична помощ на следните лица:
1. Петра Спасова Николова с вх. №36/15.02.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Македония;
2. Иван Йорданов Мирчев с вх. №51/01.03.2017 г. – с. Сливница;
3. Васил Марков Георгиев с вх. №109/26.05.2017 г. – с. Стара Кресна – препраща до Кмета на
община Кресна по компетентност.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Общински съвет – Кресна отлага за разглеждане, на следващо свое заседание, на заявления и
молби за еднократни парични помощи на следните лица:
Димитър Димитров Маринков с вх. №13/13.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Яне Сандански”№24;
Красимира Георгиева Златкова с вх. №20/23.01.2017 г. – с. Долна Градешница;
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;
Верка Иванова Георгиева с вх. №28/09.03.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Вихрен” №10;
Олег Стоянов Велков с вх. №61/14.03.2017 г. – с. Горна Брезница;
Йордан Герасимов Петров с вх. №69/27.03.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Тодорин връх” №10;
Бойко Георгиев Христосков с вх. 088/18.04.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Тодорин връх” №2;
Надежда Николова Николова с вх. №131/26.06.2017 г. – с. Горна Брезница;
Стефан Стоименов Георгиев с вх. №141/07.07.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Македония” №4;
Олег Димитров Йосифов с вх. №143/18.07.2017 г. – гр. Кресна, ул. Вардар” №11;
Катя Димитрова Йосифова с вх. №144/18.07.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Вардар” №11;
Роса Георгиева Димитрова с вх. №160/25.07.2017 г. – с. Горна Брезница.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №27 ОТ 04.09.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за
управление на отпадъците, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№192/31.08.2017 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 №370
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет – Кресна приема „Актуализирана Програма
за управление на отпадъците на община Кресна за периода 2016-2020 г.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Кмета на община Кресна с вх. №193/31.08.2017 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 №371
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
създава Обществен съвет за набиране и разпределяне на средства във връзка със справяне
с последиците от пожара на територията на община Кресна, в следния състав:
1. Кмет на община Кресна.
2. Кметските наместници на с. Стара Кресна и с. Ощава.
3. Финансист от ОбА-Кресна.
4. Петър Петров – общински съветник.
5. Кирил Лазаров – общински съветник.
6. Севда Стоилкова – общински съветник.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №28 ОТ 06.10.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №213/05.10.2017 г., относно Жалба от читалищно
настоятелство към Читалище „Култура – 1932” 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 №372
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
отправя следните препоръки към читалищното настоятелство на читалище „Култура –
1932” гр. Кресна:
1. Да бъде проведено редовно общо отчетно-изборно събрание до 31.01.2018 г.
2. Редовното общо отчетно-изборно събрание да се проведе съгласно изискванията на
Закона за народните читалища и Устава на НЧ „Култура – 1932” гр. Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.71, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ
във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 от НУОГТ, във връзка с предложение на инж. Мая Божинова –
Председател на ОбС-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 №373
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.71, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ
във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 1 от НУОГТ, Общински съвет – Кресна изменя свое Решение
№320 по Протокол №24 от 02.05.2017 г., като същото добива следния вид:
ОбС-Кресна, определя отдел 384ж и 390б с общ обем 375 куб. м. дърва за огрев, находящи
се в местност „Заставата” в землище на с. Горна Брезница, за контингент местно
население. Физическите лица, които имат право да закупят дърва, да отговарят на чл. 71,
ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от НУРВИДГТ.

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

