ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №29 ОТ 03.11.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Правилника за работата и
дейността на ОбС-Кресна, във връзка с Предложение от г-н Петър Петров – общински съветник, след
проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №374
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Правилника за работата и
дейността на ОбС-Кресна, Общински съвет – Кресна приема предложението на г-н Петър Петров
– общински съветник и определя ред за провеждане на обществено обсъждане, относно
необходимостта от повишаване цената на водата на територията на община Кресна, както следва:

1. Дата- 15.12.2017 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, Управителя на В и К Кресна, общинските съветници.
На обсъждането могат да присъстват всички желаещи жители на
общината;
6. Ръководен орган – обсъждането се води от ръководно тяло в състав:
Председател на ОбС, Кмет на общината, Управителя на В и К Кресна и
по един общински съветник от група;
7. Протокол – Протоколът се води от Гергана Терзийска, като след
изготвянето му, същият се внася за разглеждане в общински съвет.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. №170/16.08.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ имот №060002 – Нива, с площ от 3,896 дка. в м. Горна
Драка, з. гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против”
и 4
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №375

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
№060002 - Нива, с площ от 3,896 дка. в м. Горна Драка, 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 явно наддаване за
продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот
№060002 - Нива, с площ от 3,896 дка. в м. Горна Драка, з. гр. Кресна.
3. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Благой Петров и
Севда Стоилкова.
4. Завишава пазарната оценка на имота от 666,78 лв./шестотин шестдесет и шест лева и
седемдесет и осем ст./ на декар на 1 000 лв./хиляда лева/ на декар.
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 явно 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. №171/16.08.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ имот №000597 – Нива, с площ от 1,498 дка., м. Метленико
з.с. Будилци, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 4
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №376

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 явно наддаване за
продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №000597
– Нива, с площ от 1,498 дка., м. Метленико з.с. Будилци, община Кресна
2. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Благой Петров и
Севда Стоилкова.
3. Завишава пазарната оценка на имота от 780 лв./седемстотин и осемдесет лева/ на декар на 900
лв./деветстотин лева/ на декар.
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 явно наддаване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Агенция
за държавна финансова инспекция с вх. №185/24.08.2017 г., относно доклад №ДП1БЛ – 2/04.04.2017
г. и заключения към него от 28.07.2017 г., съставени при извършена финансова инспекция на

община Кресна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №377

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема за сведение доклад №ДП1БЛ – 2/04.04.2017 г. и заключения към него от 28.07.2017 г.,
съставени при извършена финансова инспекция на община Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №209/03.10.2017 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 4
„въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №378
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
Проекто-договор със спечелилия публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
общински имот – УПИ II, кв. 20 по ПР на гр. Кресна за срок от 10/десет/ години.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от жители на гр.
Кресна с вх. №212/05.10.2017 г., относно искане за изграждане на „легнали полицаи” на улица „Яне
Сандански” в гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против”

и 2

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №379
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага на
Кмета на община Кресна, при изготвянето на Бюджет 2018 г., да заложи средства за изграждане на
„Легнали полицаи” на ул. „Яне Сандански”, с уточнение: в случай, че не започнат ремонтни
дейности по проект на общината.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27 ал.1 т. 2 НРУВИДГТ, във
връзка с Принципно съгласие от общинските съветници при ОбС-Кресна с изх. №67/16.10.2017 г.,
относно продажба на предложена дървесина, като стояща дървесина на корен, след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №380
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27 ал.1 т. 2 НРУВИДГТ,
Общински съвет – Кресна дава съгласие, предложената дървесина да бъде продадена като стояща
дървесина на корен на следните цени по сортименти за следните отдели:

1 –щ

82-л

2-н

83-л

16-п,з,и,м

84-и,л,м,п,р,ф,у,х,к

17-г,ж
18-г,д,п,с,о,ж
22-д,м,ф,ц
62-и,ж
63-е

Категории дървесина,сортименти

1

ОБЩО
ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
в т.ч Трупи 1 кл.
в т.ч Трупи I кл.
в т.ч Трупи II кл.
в т.ч Трупи II кл.
СРЕДНА
в т.ч Трупи III кл.
в т.ч Трупи Щ кл.
в т.ч Обли греди
в т.ч Обли греди
в т.ч Т-над-на
ДРЕБНА
в т.ч Ритловици
в т.ч Т-над-на
Общо едра,средна,дребна
ДЪРВА
в т.ч ОЗМ
в т.ч Дърва за огрев

2

бб
чб
бб
чб
бб
чб
бб
чб
бб,чб
бб.чб
бб,чб

бб,чб
бб,чб

Ед.цена
лв/мЗ
3

20.02
20.02
54.48
73.00
63.00
62.00
52.00
21.20
34.00
28.00
25.00
25.00
15.00
15.87
22.00
12.00
20.77
13.70
37.00
12.00

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

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. №220/17.10.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ имот №007005 – Ливада, с площ от 1,938 дка., м.
„Клетища”, з.с Влахи, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №381

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 №007005 –
Ливада, с площ от 1,938 дка., м. „Клетища”, з.с Влахи, община 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 явно наддаване за
продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №007005
– Ливада, с площ от 1,938 дка., м. „Клетища”, з.с Влахи, община Кресна
3. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Петър Петров и
Емил Божинов.
4. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 1497,00 лв./хиляда четиристотин деветдесет и
седем лева/.
5. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
продажна цена.
6. Начин на плащане и изисквани обезщетения – еднократно в 14-дневен срок, от датата на
влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг.
7. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето спечелило
публичния търг с явно наддаване.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №222/17.10.2017 г., относно разглеждане и взимане на решение по Протокол
на комисия, създадена съгласно Решение №345 по Протокол №26/03.08.2017 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 №382

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Приема протокол от 27.09.2017 г. на комисия, създадена с Решение №345 по Протокол
№26/03.08.2017 г. на ОбС-Кресна.
2. Отхвърля Предложение на 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 № 570 от 26.07.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Стоян Георгиев Дивилски, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №223/20.10.2017 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 3
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №383
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 №500 от
26.07.1993 г. на ПК гр. Кресна/ както следва:
Наследниците на Стоян Георгиев Дивилски бивш жител на с.Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
2. Имот № 038007 с площ от 7,255 дка /седем декара и двеста петдесет и пет
кв.м./, осма категория, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в
местността „Калугерово“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община
Кресна, съгласно скица-проект № Ф00946/12.09.2017 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, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №224/20.10.2017 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 №384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет –
Кресна, прие:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5/пет/
години на имоти № 012065 – „Нива”, с площ от 44,308 дка., м.”Лозята” и имот № 030006 –
„Нива”, с площ от 6,508 дка., м.”Карабашица”, находящи се в землището на с.Долна
Градешница, община 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
Севда Стоилкова.
4. Възлага на Кмета на община Кресна да извърши процедура по провеждане на публичния търг
за отдаване под наем на имотите и да сключи договор със спечелилия търга.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заявление от Василка
Ангелова с вх. №225/26.10.2017 г., относно приемане на протокол за разпределение на
имуществото на общинска фирма „Тиса” ЕООД гр, след проведено поименно гласуване с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №385
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
протокол за разпределение на имуществото на общинска фирма „Тиса” ЕООД гр. Кресна
от15.09.2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с Отчет от
Председателя на ОбС-Кресна с вх. №142/1/07.07.2017 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 №386
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 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. януари 2017 г. до м. юни 2017 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №198/05.09.2017 г., относно Отчет за изпълнени решения на ОбС-Кресна, от
Решение №268 до Решение №339, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №387
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 №268 до Решение №282 по
Протокол №21/27.01.2017 г.; От Решение №283 до Решение №302 по Протокол №22/02.03.2017 г.;
От Решение № 303 до Решение №304 по Протокол №23/20.04.2017 г.; От Решение №305 до
Решение №334 по Протокол №24/02.05.2017 г.; От Решение №335 до Решение №339 по Протокол
№25/19.06.2017 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Жалба от жители на горна
махала в с. Сливница с вх. №206/29.09.2017 г., относно недостиг на вода, след проведено поименно
гласуване, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №388
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Жалба от жители на горна махала в с. Сливница с вх. №206/29.09.2017 г., относно
недостиг на вода, като ще предприеме всички необходими мерки за минимизиране на щетите от
този проблем.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за
туризма, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №207/03.10.2017 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 №389

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за
туризма, Общински съвет – Кресна реши:
1. Дава съгласие Община Кресна да участва в Учредителния комитет за учредяване на
Организация за управление на туристическия район Рила – Пирин.
2. Дава съгласие Община Кресна да бъде член в Организация за управление на туристическия
район /ОУТР/.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №390
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
ОбС-Кресна, отпуска еднократна парична помощ на следните лица:
1. Верка Иванова Георгиева с вх. №58/09.03.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Вихрен” №10 – 200 лв.
2. Йордан Герасимов Петров с вх. №69/27.03.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Тодорин връх” №10 – 50 лв.
3. Бойко Георгиев Христосков с вх. №88/18.04.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Тодорин връх” №2 – 200 лв.
4. Роса Георгиева Димитрова с вх. №160/25.07.2017 г. – с. Горна Брезница – 100 лв.
5. Стойна Димитрова Георгиева с вх. №174/16.08.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Пирин” №11 – 100 лв.
6. Виолета Тодорова Бръндева с вх. №177/16.08.2017 г. – с. Горна Брезница – 400 лв.
7. Илиян Кирилов Въчков с вх. №215/10.10.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Ст. Войвода” №4 – 250 лв.
8. Цветанка Ефремова Костадинова с вх. №231/01.11.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Малешевска” 14 –
300 лв.
ОбС – Кресна отлага за разглеждане, на следващо свое заседание, на заявления и молби за
еднократни парични помощи на следните лица:
1. Кирил Любомиров Адамов с вх. №184/23.08.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Ал. Македонски” №34;
2. Божидар Павлов Христов с вх. №205/29.09.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Яне Сандански” 57;
3. Катерина Иванова Куртишева с вх. №211/04.10.2017 г. – с. Долна Градешница, ул. „Трета”21;
4. Фиданка Йорданова Въчкова с вх. №216/10.10.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Ст. Войвода”№4;
5. Яна Георгиева Куртишева с вх. №227/27.10.2017 г. – с. Долна Градешница, ул. „Четвърта” 47;
ОбС – Кресна ,отхвърля заявления и молби за еднократни парични помощи, поради недостиг
на средства, на следните лица:
1. Димитър Димитров Маринков с вх. №13/13.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Яне Сандански”№24;
2. Красимира Георгиева Златкова с вх. №20/23.01.2017 г. – с. Долна Градешница;
3. Катя Димитрова Йосифова с вх. №21/24.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Вардар” №11;
4. Мария Василева Костова с вх. №24/30.01.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Даме Груев” №4;
5. Мария Костадинова Балтова с вх. №26/30.01.2017 г. – с. Горна Брезница;
6. Светла Давиткова Накова с вх. №29/03.02.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Огражден” №8;
7. Олег Стоянов Велков с вх. №61/14.03.2017 г. – с. Горна Брезница;
8. Надежда Николова Николова с вх. №131/26.06.2017 г. – с. Горна Брезница;
9. Стефан Стоименов Георгиев с вх. №141/07.07.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Македония” №4;
10. Олег Димитров Йосифов с вх. №143/18.07.2017 г. – гр. Кресна, ул. Вардар” №11;
11. Катя Димитрова Йосифова с вх. №144/18.07.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Вардар” №11;
12. Величка Иванова Руйчева с вх. №176/16.08.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Синаница” №23;
13. Крум Стойчев Костов с вх. №189/28.08.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Даме Груев” №4;
14. Петър Христов Халев с вх. №199/19.09.2017 г., - гр. Кресна, ул. „Македония” №102;

15. Магдалена Герасимова Иванова с вх. №200/19.09.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Малешевска” №29;
16. Йосиф Йорданов Ковачев с вх. №208/03.10.2017 г. – с. Ощава;

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

