ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №34 ОТ 02.02.2018 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Принципно съгласие на
общински съветници с изх. №5/23.01.2018 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №423
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отхвърля
Принципно съгласие на общински съветници с изх. №5/23.01.2018 г., относно кандидатстване на
община Кресна по проект за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен
тип”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Подписка – протест на
жителите на с. Сливница, община Кресна с вх. №17/23.01.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №424
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за
сведение Подписка – протест на жителите на с. Сливница, община Кресна с вх. №17/23.01.2018 г.
срещу Принципно съгласие на ОбС-Кресна с изх. №3/15.01.2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а/1/, чл. 134, ал. 8, по реда на
чл. 39, ал. 3; чл. 135, ал. 1; чл. 135, ал. 2; чл. 135, ал. 4, т. 1; и чл. 135, ал. 3 всички от ЗУТ, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №20/24.01.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №425
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а/1/, чл. 134, ал. 8, по реда на
чл. 39, ал. 3; чл. 135, ал. 1; чл. 135, ал. 2; чл. 135, ал. 4, т. 1; и чл. 135, ал. 3 всички от ЗУТ, Общински
съвет – Кресна отхвърля Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №20/24.01.2018 г., относно
разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ на с. Сливница в частта за УПИ представляващ кв. 15,
общинска собственост по АЧОС №1319/07.10.2009 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №19/24.01.2018 г., след
проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №426
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна одобрява Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на община Кресна за 2018 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Кресна за
2018 г. е неразделна част от настоящото решение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кресна,
във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №9/15.01.2018 г., след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №427
На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кресна,
Общински съвет – Кресна приема проект на Бюджет на община Кресна, област Благоевград за
2018 г., както следва:
1.1. По приходите:
1.1.1. Приходи с държавен характер
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
1.1.1.2. Преходен остатък
1.1.1.3. Средства по §8803
1.1.2. Приходи с общински характер
В т.ч.:
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/
1.1.2.2. Данъчни приходи
1.1.2.3. Неданъчни приходи
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане
1.1.2.5. Капиталова субсидия
1.1.2.6. Предоставени трансфери
1.1.2.7. Преходен остатък
1.1.2.8. Средства по §8803
1.2. По разхода
В т.ч.:
1.2.1. За делегираните от държавата дейности
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на делегираните от дъравата дейности
1.2.3. За местни дейности
в т.ч. Резевр
-

4220000.00
2380815,00
2281714,00
129581,00
-30480,00
1849185,00
460300,00
309600,00
697000,00
85400,00
262500,00
-66166,00
135175,00
-34624,00
4230000,00
2380815,00
60720,00
1788465,00
11000.00

2.Приема разпределението на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и
общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4;
3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо;
4. Приема програма за капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 323 610 лв., съгласно
Приложение №15 - Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи:
4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 262 500 лв.
по Предложение №15 за финансиране на капиталовите разходи и в размер на 32 910 лв. от преходен
остатък /от 2017 г./ за капиталови разходи;
4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 28 200 лв., съгласно Приложение №15
5. Утвърждава разходите за заплати за 2018 г., без звената от системата на народната просвета,
които прилагат системата на делегиран бюджет и определя:
5.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"
съгласно Приложение №2 и №4;
5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г.,съгласно Приложение №2 и №4;
5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности
описани в Проекто бюджета за 2018 г.;
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос - 3390.00 лв.;
6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 20500.00 лв., които да бъдат изплащани
според изпълнението на бюджета на община Кресна;
6.3 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2018 г., предоставени във вид на
помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 80 лв., която се дава за самотни, без близки и
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица;
6.4. Субсидии за:
6.4.1 читалища - 50250 лв.;
6.4.2 за организации с нестопанска цел /без читалища/- 75000.00 лв.;
6.5 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на средствата по т.6.1-6.4;
7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 5 000 лв.
и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 2000 лв.;
8. Приема лимит за СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата по трудови
правоотношения;
9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовоте на кметства и кметските
наместници, както следва:
9.1. За Кмета на община Кресна - 250 литра гориво на месец;
9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец;
9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна - 50 литра гориво на месец;
9.4. Кметски наместник на с.Ощава - 65 литра гориво на месец;
10.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 14;

11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз ,
съгласно Приложение №8;
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2018 г.
и прогнозни показатели за периода 2019 и 2020 г., както и бюджетна прогноза 2019 - 2021 г., по
Приложение № 16;
13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на СУ "Св.Пайсий
Хилендарски" - гр.Кресна;
14. Разрешава разходи за обслужване на общински дълг с лимит 90 520.00 лв.;
15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.3 от ЗПФ ;
16. Определя маскималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.4 от ЗПФ ;
17. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 801 563 лв. лв., от които
да бъдат разплатени от бюджета за 2018 г.., по План-график за погасяване Приложение № 5 в
размер на 179 619.00 лв., определя и размера на просрочените вземания от минали години
които да бъдат погасени през 2018 г. р размер на 193 100 лв.;
18. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност,
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
19.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
19.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети
и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
19.5. Да информира Общински съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване
на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджтните разходи;
19.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;
19.7 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински
проекти , в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и Министерството на
финансите;
20. Упълномощава Кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средстваот ЕС,
по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет;

20.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договая срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 г.;
20.1.2. При предоставяне на времнни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;
20.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
20.1.4. Във всички останали случи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
общински съвет;
20.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спезват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като
не се променя предназначението на средствата в края на годината;
20.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по Европейски структурни и ивестиционн фондове и от други
донори, по международни,национални и други програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
20.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на
плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;
21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
21. Приема разпределението на Преходните остатъци по Справка за разпределение на преходните
остатъци от 2017 г. по бюджета на общината от 2018 г. - Приложение № 6
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 17
Допълнителни приложения:
1. Приложение №7 - Справка за разпределение на разходите за персонал в дейност 122 "Общинска
администрация";
2. Приложение № 9 - Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2015 г. на община Кресна;
3. Приложение № 10 -Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ; План-сметка за ТБО и
5 бр. калкулации за ТБО;
4. Приложение № 11 - Справка за размера на данъка за недвижимите имоти и данъка при възмездно
придобиване на имущество;
5. Приложение №12 - Разпределение на субсидията за 2017 г. по читалища;
6. Приложение № 13 - Бюджет и щатно разписание на д-ст 550 "Център за социална рехабилитация
и интерграция";
7. Приложение №14 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;
8. Приложение №15 - Списък на обектите, финансирани със сревдства от капиталови разходи на
община Кресна;
9. Приложение №16 -Бюджетна прогноза.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13, чл.16 и чл.17 от Закона за
общинския дълг, чл. 8 от Договор за предоставяне на кредит овърдрафт по

разплащателна сметка № ДК-458-012426-295 от 01.03.2016г., във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №13/22.01.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №428
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13, чл.16 и чл.17 от Закона за
общинския дълг, чл. 8 от Договор за предоставяне на кредит овърдрафт по

разплащателна сметка № ДК-458-012426-295 от 01.03.2016г., Общински съвет –
Кресна:
1. Дава съгласие за подписване на анекс / допълнително споразумение
към Договор за предоставяне на кредит овърдрафт по разплащателна
сметка № ДК-458-012426-295 от 01.03.2016г. и към Договор за особен залог на
вземане и на сметката, по която постъпва вземането №ДЗ-458-012426-296 от
01.03.2016г. между община Кресна и „Интернешънъл Асет Банк” АД, с цел
удължаване срока на договора до 31.01.2019г., при следните параметри:
Максимален размера на дълга – 90 000 лв. /деветдесет хиляди лева/;
Срок за издължаване на кредита – до 31.01.2019 г., с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
Валута на дълга - BGN (български лева);
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем /кредит
овърдрафт/;
Условия за погасяване — в режим на овърдрафт;
Максимален годишен лихвен процент – 4,8% годишна лихва;
Максимален размер на годишните такси и комисиони – съгласно Тарифата на
банката и конкретното договаряне на параметрите по кредита, но не повече от 1,00% на
годишна база от размера на кредита.
Обезпечение:
−

−

−

Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи собствени общински приходи в размер
на 111 620 лв. /сто и единадесет хиляди шестстотин и двадесет лева/ и върху
банковите сметки, по които ще постъпват сумите.
Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ в размер на не помалко от 210 000 лв. /двеста и десет хиляди лева/ и върху банковите сметки, по
които ще постъпват сумите.
Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху всички
вземания на Общината, настоящи и бъдещи по следните сметки в национална и

чуждестранна валута при „Интернешънъл Асет Банк” АД, на които Общината е
титуляр бюджетна сметка c IBAN: BG85IABG74583101242600.
− Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси и комисиони,
подписан от кмета.
− Съгласие за директен дебит от сметки IBAN: BG85IABG74583101242600 и IBAN:
BG07IABG74581001242601 на Общината
1. Възлага и делегира права на кмета на Община Кресна да представлява Община
Кресна пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише при условия, каквито
договори с банката договора за кредит, да учреди обезпеченията в полза на банката
и да подпише всички свързани с тези сделки документи, включително анексиране
на кредита и обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Борис Сандански с вх. №4/09.01.2018 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №429

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
възлага на Кмета на община Кресна да включи г-н Борис Сандански в организацията на
предстоящите юбилейни чествания - 140 години от Кресненско-Разложкото въстание и 40 години
от обявяването на Кресна за град, като за извършените дейности, на лицето да се изплаща сумата
от 110 лв. на месец за 2018 г., на граждански договор.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Искане от
Шахматен клуб „Перун” гр. Кресна с вх. №10/15.01.2018 г., след проведено поименно гласуване с 13
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №430

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
дава съгласие да бъдат отпуснати до 5 000 лв. за развитие на шахмата в Кресна, след предоставяне
на разходооправдателни документи.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка със Заповед на Областния управител на област Благоевград с вх. №11/22.01.2018 г.,
относно върнато за повторно разглеждане Решение №407 по Протокол №32/15.12.2017 г.,
след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №431

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна отменя свое Решение № Решение №407 по Протокол
№32/15.12.2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредбата за
регулиране на цените на В и К услугите, във връзка с Протокол от обществено обсъждане с вх.
№12/22.01.2018 г. и Уведомление с вх. №201/19.09.2017 г. от Управителя на В и К-Кресна, след
проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №432
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредбата за
регулиране на цените на В и К услугите, Общински съвет – Кресна дава положително
становище по така предложените цени на В и К услуги за периода 2018-2021 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка
с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №14/22.01.2018 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 №433
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна упълномощава Кмета на община Кресна да участва в общото събрание на
съдружниците в МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”ООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Владимир
Ангелов Харизанов – общински съветник с вх. №16/23.01.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №434
На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна

приема

следните допълнения в Правилник за работата и дейността на Общински съвет град Кресна, както
следва:
В чл.26 се правят следните допълнения:
Добавя се Алинея 5, която гласи така:
(5) При окончателно напускане на заседание, преди неговото закриване,
общинският съветник получава 50% от полагащото му се възнаграждение за
съответното заседание.
Добавя се Алинея 6, която гласи така:

(6)

Да се счита, че общинският съветник е присъствал на заседание на ОбС, ако

има положени подписи в присъствената книга в началото и в края на всяко заседание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Докладна от инж.
Благой Димитров Петров – общински съветник с вх. №18/23.01.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №435
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага на
Управителя на В и К – Кресна да направи изследване на водата на питеен водопровод в местността
„Ръзманица” и да потърси алтернативен вариант в случай на голяма авария, както и да направи
оценка на евентуалните инвестиции за ремонт на питеен водопровод в местността „Ръзманица”, в
срок до три месеца.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
същия закон, чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №21/29.01.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №436
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
същия закон, чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП, Общински съвет –
Кресна дава съгласие за промяна на капацитета на социалната услуга ЦСРИ чрез компенсирана
промяна на бюджета на държавно делегирана дейност от 25 места на 30 маста.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с предложение от Председателя на
ОбС –Кресна, относно промяна на Решение №180 по Протокол №11/14.06.2012 г. на ОбС-Кресна,
след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:

Р Е Ш Е Н И Е №437
На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна изменя свое
Решение №180 по Протокол №11/14.06.2012 г., като същото добива следния вид:
„Общински съвет – Кресна определя възнаграждение на Председателя на ОбС-Кресна от 90 на сто
на 70 на сто от възнаграждението на Кмета на община Кресна.

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

