ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №30 ОТ 24.11.2017 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 Кирил
Лазаров – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №391
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага на
Кмета на община Кресна, в срок от една седмица, да направи улицата от „Стадиона” до „Котата”,
годна за ползване от гражданите.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №31 ОТ 29.11.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 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. №238/17.11.2017 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 №392
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл.
124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Кресна одобрява 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. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №235/15.11.2017 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 №393
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава съгласие
27 ноември – денят в който се чества Св. Великомъченик Яков Персиец да бъде празничен и
неработен за територията на община Кресна.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №241/24.11.2017 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 №394
На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ,
Общински съвет – Кресна:

1.ДАВА
съгласие за учредяване на право на прокарване на
основание чл.193, ал.4 от ЗУТ за изграждане на нов кабел ниско
напрежение САБТ 4х70 за електрозахранване на интелигентни
транспортни системи при км 398+560 на обект: „Автомагистрала „Струма”
Лот 3.3”.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кресна, да издаде заповед за учредяване на
безсрочно, безвъзмездно право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ през
следния поземлен имот: улица с осови точки 10 – 26, кв.13 по плана за регулация на

с.Долна Градешница, община Кресна, която е публична общинска собственост с
дължина 30,01м и площ на сервитута 0,097 дка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 25, ал.3, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №242/24.11.2017 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 №395
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 25, ал.3, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Кресна:
1. Дава предварително съгласие, съгласно чл.25, ал.3 и ал.4 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи за

промяна предназначението на имоти от

публична общинска в частна общинска собственост, а именно:
Землище гр. Кресна
№ 008068, с площ на имота от 1,454 дка., с НТП - пасище, мера
№ 008070, с площ на имота от 0,030 дка., с НТП - пасище, мера
№ 008071, с площ на имота от 0,100 дка., с НТП - пасище, мера
№ 008072, с площ на имота от 2,288 дка., с НТП - пасище, мера
Имотите са образувани от имот № 008049
№ 012037, с площ на имота от 8,636 дка., с НТП – пасище, мера
Имота е образуван от имот № 012015
2. Дава предварително съгласие, съгласно чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план, с
цел промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд,
необходими за изграждане на обект от техническата инфраструктура: АМ „Струма“
ЛОТ 3.3, а именно:
Землище гр. Кресна
№ 000670, с площ на имота от 1.724 дка, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
№ 000672, с площ на имота от 0.096 дка., с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
Забележка: Имотите са образувани от имот № 000276

№ 000673, с площ на имота от 0.184 дка., с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
Забележка: Имотът е образуван от имот № 000302
№ 000675, с площ на имота от 0.534 дка., с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
Забележка: Имотът е образуван от имот № 000304
№ 000677, с площ на имота от 0.656 дка, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
№ 000679, с площ на имота от 0.006 дка., с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
Забележка: Имотите са образувани от имот № 000305
№ 000682, с площ на имота от 0.156 дка, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
№ 000684, с площ на имота от 0.179 дка., с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
Забележка: Имотите са образувани от имот № 000309
№ 000315, с площ на имота от 2.458 дка, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен
път
№ 008064, с площ на имота от 4.848 дка., с НТП – за друг вид застрояване
Забележка: Имотът е образуван от имот № 008042
№ 008065, с площ на имота от 10.534 дка., с НТП – дере
№008067, с площ на имота от 3.941 дка, с НТП – дере
Забележка: Имотите са образувани от имот № 008047
№ 008068, с площ на имота от 1.454 дка., с НТП - пасище
№ 008070, с площ на имота от 0.030 дка., с НТП - пасище
№ 008071, с площ на имота от 0,100 дка., с НТП - пасище
№ 008072, с площ на имота от 2,288 дка., с НТП - пасище
Забележка: Имотите са образувани от имот № 008049
№ 009001, с площ на имота от 0.927 дка, с НТП - нива

№ 012037, с площ на имота от 8,636 дка., с НТП - пасище
Забележка: Имотът е образуван от имот № 012015
№ 012039, с площ на имота от 0,489 дка., с НТП - дере
Забележка: Имотът е образуван от имот № 012031
№ 012034, с площ на имота от 1.026 дка, с НТП - нива
№ 012035, с площ на имота от 0.630 дка, с НТП - нива
№ 012036, с площ на имота от 0.429 дка, с НТП - нива
Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 години.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 125 от ЗУТ и
във връзка със Заявление от Андриана Георгиева Петрова с вх. №244/28.11.2017 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 №396
Общински съвет – Кресна изменя свое Решение №256 по Протокол №20/15.12.2016 г., като същото добива
сления вид:
1. Разрешава изработването на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) и
ПЗ (план за застрояване) по реда на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за промяна на предназначението
на ПИ №043001, находящ се в м.”ДОЛНИ УШИ”, землище на гр. Кресна, с площ 3.357 дка от
„нива” с НТП – овощна градина в УПИ№043001 по реда на чл.17 от ЗОЗЗ с конкретно
предназначение за: „Животновъдна ферма за отглеждане на кози с капацитет 500 бр.”, като с
плана се установят следните устройствени показатели, съгласно чл.2, ал.3 от Наредба №7
ПНОВТУЗ:
- основно предназначение – „Пп”- Предимно производствено предназначение
-конкретно

предназначение

–

малкоетажно

животновъдно

застрояване

-

„ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОЗИ С КАПАЦИТЕТ ДО 200 БР”
- характер на застрояване - нискоетажно с Н до 10м
- плътност на застрояване – до 80%
- плътност на озеленяване – мин. 20%
- интензивност на застрояване (Кинт) – мин. 20%
- Р4; коплексно застрояване –„к”; Площ-3.357 дка, ограничителни линии на застрояване:
3.00 м отстояние от общински път и съседни имоти, и 5.00 м отстояние от дъно имот.
Имотът се намира в местността „Долни уши” при граници и съседи:

№000031, горско стопанска територия
№000112, полски път

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №32 ОТ 15.12.2017 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 47 от
НРПУРОИ, чл. 3, т. 1 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, във връзка с Предложение от Кмета на община

Кресна с вх. №228/06.11.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №004714 – Нива, с площ от 3,502 дка. в м. „Полето”, з. гр.
Кресна, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №397
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 №004714 – Нива,

с площ от 3,502 дка. в м. „Полето”, 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 №004714 –
Нива, с площ от 3,502 дка. в м. „Полето”, з. гр. Кресна.
3. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Мая Божинова и

Севда Стоилкова.
4. Завишава пазарната оценка на имота от 2229,00 лв./две хиляди двеста двадесет и девет лева./ на

2 500,00 лв./две хиляди и петстотин 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, 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. №229/06.11.2017 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ имот №000214 – Лозе, с площ от 3,789 дка., м. „Чаушов чукар” з.с.
Сливница, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против”
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №398

и 0

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 №000214 – Лозе,

с площ от 3,789 дка., м. „Чаушов чукар” з.с. Сливница, 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 №000214 –
Лозе, с площ от 3,789 дка., м. „Чаушов чукар” з.с. Сливница, община Кресна.
3.

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

4. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 2 775,00 лв./две хиляди седемстотин

седемдесет и пет 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 Предложение от Кмета на община

Кресна с вх. №232/14.11.2017 г., относно безвъзмездно прехвърляне на възстановени имоти –
общинска собственост в собственост на държавата, след проведено поименно гласуване с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №399
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. №232/14.11.2017 г., относно безвъзмездно прехвърляне на
възстановени имоти – общинска собственост в собственост на държавата.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 № 2987 от
25.07.1996 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на наследниците на Стойчо Янчев Цветков, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №233/14.11.2017 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 №400
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 №2987 от 25.07.1996 г.
на ПК гр. Кресна/, както следва:

Наследниците на Стойчо Янчев Цветков бивш жител на с.Горна Брезница, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 001182 с площ от 2,000 дка /два декара/, седма категория, с начин на трайно
ползване „нива“, находяща се в местността „Равна река“, землището на с.Горна Брезница,
община

Кресна,

с

ЕКАТТЕ

16136,

община

Кресна,

съгласно

скица-проект

№

Ф00948/27.09.2017 г.,, който имот е образуван от имот № 000224, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1761/30.10.2017 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 № 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. №237/14.11.2017 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 №401
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, община Кресна,
област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 030020 с площ от 2,500 дка /два декара и петстотин квадратни метра/, девета
категория, с начин на трайно ползване „нива“, находяща се в местността „Райковица“,
землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, съгласно скицапроект № Ф00888/20.07.2017 г.,, който имот е образуван от имот № 030004, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1743/30.10.2017 г.
2. Имот № 000782 с площ от 1,114 дка /един декар и сто и четиринадесет квадратни
метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Др.сел.ст.тер.“, находяща се в
местността „Кантара“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община
Кресна, съгласно скица-проект № Ф00889/07.09.2017 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. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии на държавна и
общинска собственост и за ползване на дървесни и недървесни горски продукти, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №240/22.11.2017 г., след проведено поименно
гласуване с 11 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №402

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии на държавна и
общинска собственост и за ползване на дървесни и недървесни горски продукти, Общински
съвет – Кресна:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2018 г.
2. Упълномощава Кмета на община Кресна да одобри Годишния план за ползване на
дървесина от общинските горски територии за 2018 г.
Годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2018 г. 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. №243/27.11.2017 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 №403
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 приходната и разходната
част, както следва:
І. Местни дейности
1.Приходи:
№

Наименование на приходите

по

парагра

План в Корекци План

ф

бюдже

я /+ или

ре

та към -/

д

момен

/общо/

та
1

Данък върху недвижимите имоти

1301

52000

+8000

60000

2

Данък върху превозните средства

1303

183000

+25000

208000

3

Приходи от наем на имущество

2405

44000

+10000

54000

4

Внесен ДДС

3701

-25500

-14000

-39500

5

Внесен данък върху приходите от стопанската 3702

-7000

-1110

-8110

0

-5390

-5390

дейност на бюджетните предприятия
6

Придобиване на дялове и акции
Общо
приходите:

корекция

7001
на

+22500

2.Разходи:
№

Разходи

по

по

параграфи

функции,

дейности

и парагра
ф

План в Корекци План
бюдже

я /+ или

ре

та към -/

д

момен

/общо/

та
І

Функция І – Общи държавни служби

1

Дейност 122 „Общинска администрация”

1.1

Разходи за външни услуги

1020

88500

-20000

68500

1.2

Разходи за текущ ремонт

1030

50066

-28500

21566

ІІ

Функция ІV - Здравеопазване

1

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в детска градина”

1.1

Разходи за материали

1015

1000

+6000

7000

1.2

Разходи за горива, вода, ел.енергия

1016

4500

+6000

10500

ІІІ

Функция

1016

14733

+4000

18733

1016

100000

+20000

120000

V

–

Социално

осигуряване,

подпомагане и грижи
1

Дейност

524

„Домашен

социален

патронаж”
1.1

Разходи за горива, вода, ел.енергия

ІV

Функция VІ – Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

1

Дейност

604 „Осветление на улици и

площади”
1.1

Разходи за горива, вода, ел.енергия

2

Дейност

619

„Други

дейности

по

жилищното строителство”
2.1

Разходи за материали

1015

2000

+2100

4100

2.2

Разходи за външни услуги

1020

8000

+3000

11000

3

Дейност 622 „Озеленяване”

3.1

Разходи за материали

1015

0

+1000

1000

3.2

Разходи за горива, вода, ел.енергия

1016

0

+2000

2000

3.3

Разходи за външни услуги

1020

0

+1500

1500

ІV

Функция VІІІ – Икономически дейности и

1020

5000

+16000

21000

0

+9400

9400

услуги
1

Дейност 829 „Други дейности по селско и
горско стопанство”

1.1

Разходи за външни услуги

1

Дейност

832

поддържане,

„Служби
ремонт

и
и

дейности

по

изграждане

на

пътища”
1.1

Възнаграждения

по

извън

трудово 0202

правоотношение
Общо

корекция

на

+22500

разходите:

ІІ. Делегирани от държавата дейности
1.Приходи
№

Наименование на приходите

по

парагра

План в Корекци План

ф

бюдже

я /+ или

ре

та към -/

д

момен

/общо/

та
1

Приходи от наем на имущество

2405

0

+3210

3210

2

Приходи от наем на земя

2406

0

+1283

1283

Общо

корекция

на

+4493

приходите:

2.Разходи:
№
по
ре

Разходи по функции, дейности и параграфи

парагра

План в Корекци План

ф

бюдже
та към

я /+ или

/общо/

д

момен

-/

та
І

Функция ІІІ - Образование

1

Дейност 322 „Неспециализирани училища,
без професионални гимназии”

1.1

Разходи за материали

1015
Общо

корекция

16370

на

+4493

20863

+4493

разходите:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 130л, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 37 и чл. 43 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. №245/27.11.2017 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 №404

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 130л, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 37 и чл. 43 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, реши:
Прекратява процедурата за финансово оздравяване на община Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №246/29.11.2017 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 №405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна:
1. Одобрява експертна оценка изготвена от независим оценител в размер на 6565,00 лв.
(Шест хиляди петстотин шестдесет и пет лева) без ДДС за продажба на УПИ Х - 72
(Урегулиран поземлен имот десети, пл.номер седемдесет и две)

с площ от 599,00 кв.м.

(петстотин деветдесет и девет кв. м.), кв. 19 (квартал деветнадесети) по ПР на с.Сливница,
община Кресна – представляващ частна общинска собственост, върху който има законно
изградени сгради, видно от Удостоверение с изх.№ ОУ - 500/06.11.2017 г., издадено от ОбА –
гр.Кресна, доказващо законността на сградите в полза на Методи Искренов Юруков.

2. Възлага на Кмета на Община Кресна да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – гр.Кресна, след което да
сключи Договор за покупко - продажба с Методи Искренов Юруков.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, постановление №67 на Министерски съвет от
14.04.2010 г. и Приложение №1 към заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с

Предложение на Кмета на община Кресна с вх. №252/06.12.2017 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 №406
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, постановление №67 на Министерски съвет от
14.04.2010 г. и Приложение №1 към заплатите на служителите в държавната администрация,
1. Общински съвет – Кресна утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметове на
кметства в община Кресна, считано от 01.01.2018 г., както следва:


Кмет на Кметство с. Долна Градешница – 700,00 лв.



Кмет на Кметство с. Сливница – 700,00 лв.



Кмет на Кметство с. Горна Брезница – 700,00 лв.

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен
характер да се определят от Кмета на общината, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане
на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в община Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗУТ и чл.10, ал.1 във връзка с
чл.5, т.12 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоражения на територията на
община Кресна, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №257/08.12.2017 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 №407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗУТ и чл.10, ал.1 във връзка с
чл.5, т.12 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоражения на територията на
община Кресна, Общински съвет – Кресна разрешава разполагане и поставяне на преместваем обект с
предназначение „друга обслужваща дейност” с площ от 48,00 кв.м. към Застройка №2, кв. 4 по ПР на в.з.
„Върбите”, община Кресна, съгласно подробна схема, одобрена от гл. архитект на община Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от Костадин

Иванов Токов с вх. №258/11.12.2017 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 №408
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава предварително
съгласие за започване на процедура по изработването на ПУП за следните имоти:

1. НУПИ 008073 в местността „Водопоя”, з. с. Долна Градешница, община Кресна;
2. НУПИ 008069 в местността „Водопоя”, з. с. Долна Градешница, община Кресна;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Янка Стоянова Тапанска с

вх. №236/15.11.2017 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 №409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за сведение

Молба от Янка Стоянова Тапанска с вх. №236/15.11.2017 г., относно въздържане от разпределяне на
държавна субсидия за 2018 г. на НЧ „Култура 1932” Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
народните читалища, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №239/22.11.2017 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 №410
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет Кресна утвърждава Годишния план за развитие на читалищната
дейност за 2018 г. на Община Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на община
Кресна с вх. №247/29.11.2017 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 №411
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага Писмо от

Кмета на община Кресна с вх. №247/29.11.2017 г., относно разглеждане и вземане на решение по
писмо от Съюз на слепите в България, за следващо свое заседание.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 2 и ал.
3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с Писмо от Министъра на здравеопазването на
Република България с вх.№248/01.12.2017 г., относно определяне на представител на община
Кресна за участие в комисията за изработване на областна здравна карта, след проведено
поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №412
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 2 и ал.
3 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Кресна определя за представител от
община Кресна в комисията за изработване на областна здравна карта инж. Мая Борисова
Божинова – Председател на ОбС-Кресна.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Жалба от Янка Стоянова

Тапанска с вх. №250/04.12.2017 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 №413
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за сведение

Жалба от Янка Стоянова Тапанска с вх. №250/04.12.2017 г., относно обжалване на заповед
70/06.10.2017 г. на председателя на НЧ „Култура 1932”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на

община Кресна с вх. №251/06.12.2017 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 №414
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема Отчет за
дейността на Център за обществена подкрепа по проект „Подкрепа за децата в риск”, съгласно сключен
договор №РД04-127/21.07.2017 г. между община Кресна и Фонд „Социална закрила”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет за дейността на „Бюро за
социални услуги” гр. Кресна с вх. №256/07.12.2017 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 №415
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема Отчет за
дейността на „Бюро за социални услуги” гр. Кресна по проект „Равни в обществото”, съгласно сключен
договор №РД04-44/24.04.2017 г. между сдружение „Нов избор”гр. Кресна и Фонд „Социална закрила”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №416
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Да гласува конкретно решение за отпускане на еднократни парични помощи, на следващо свое
заседание, по заявления и молби, подадени от следните лица:
1. Божидар Павлов Христов с вх. №205/29.09.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Яне Сандански” №57;
2. Катерина Иванова Куртишева с вх. №211/04.10.2017 г. – с. Долна Градешница, ул. „Трета” №21;
3. Невена Борисова Димитрова с вх. №234/14.11.2017 г. – с. Горна Брезница;
4. Горица Борисова Траянова с вх. №254/06.12.2017 г. – с. Долна Градешница;
Възлага на Кмета на община Кресна да подсигури дърва за огрев на следните лица:
1. Фиданка Йорданова Въчкова с вх. №216/10.10.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Ст. Войвода”№4 – 3/три/
куб. м. дърва.
2. Яна Георгиева Куртишева с вх. №227/27.10.2017 г. – с. Долна Градешница, ул. „Четвърта” 47 –
3/три/ куб. м. дърва.
Отхвърля заявления и молби за еднократни парични помощи, поради недостиг на средства, на следните
лица:

1.
2.
3.
4.

Кирил Любомиров Адамов с вх. №184/23.08.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Ал. Македонски” №34;
Надежда Николова Николова с вх. №249/01.12.2017 г. – с. Горна Брезница;
Стефан Стоименов Георгиев с вх. №253/06.12.2017 г. – гр. Кресна, ул. „Македония” №4;
Иван Йорданов Мирчев с вх. №255/06.12.2017 г. – с. Сливница;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №263/14.12.2017 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 №417
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна, реши:
1.Допълва с подробно описаният по – горе имот (представляващ преместваемо съоражение
„ПО” към търговски обект № 27, кв.6А по ПР на гр.Кресна) годишната програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., като го добавя към
т.4.Отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на терени
общинска собственост.
2.Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване, за срок от 5
години и определя месечна наемна цена, за разполагане на преместваемо съоражение „ПО”
(като разширение само за консумация) към ТО № 27 “за кафе аперитив”, находящо се в кв.6А
по ПР на гр.Кресна, отреден „за ресторант – градина и кафе аператив” с площ на поставяне –
145,00 кв.м., в размер на 2,00 лв. с ДДС на квадратен метър.
3. Определя представители от ОбС-Кресна за участие в публичния търг с явно наддаване – Мая
Божинова и Севда Стоилкова.

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

