ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №35 ОТ 16.03.2018 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Олег Стоянов
Велков с вх.№8/15.01.2018 г., относно освобождаване на децата му от такса за храна, след проведено
поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №438
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие таксата за храна на децата на Олег Стоянов Велков – Иван Олегов Велков и Стоян Олегов
Велков, ученици в СУ”Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от
01.01.2018 г., до края на 2018 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения
за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна за 2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, във връзка с Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №37/26.02.2018 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 №439
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет – Кресна приема Стратегически план за дейността на
звеното за вътрешен одит в община Кресна за периода от 2017 до 2019 г., Годишен план за
дейността на звеното за вътрешен одит в община Кресна за 2018 г. и План за професионалното
обучение на звеното за вътрешен одит за 2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №38/26.02.2018 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 №440
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 приетият с Протокол №2/20.02.2018г, Решение №2 на ОБЕСУТ при ОбА гр.
Кресна, допуснат с Решение №242, т.5 по Протокол №20 от 15.12.2016г. на ОБС Кресна ПУП–Пп
(парцеларен

план)

за

елемент

на

техническата

инфраструктура

извън

границите

на

урбанизираната територия с цел изграждане на „Външен водопровод за питейно-битови нужди”
за захранването на УПИ 000779, находящ се в м. „Русенци”, землище с.Ощава, община Кресна.
Строежът ще се реализира от съществуващ водопровод за с. Стара Кресна.с дължина 212.1м,
преминаващ през следните поземлени имоти:
ПИ №000021, път ІV клас, община Кресна, з-ще с. Стара Кресна с дължина на преминаване 8.00 м.
и площ с ограничение в ползването и 0.048 дка; ПИ №000103, път ІV клас, з-ще с. Ощава с
дължина 78,6 м. и площ с ограничение в ползването ú

0.474дка; ПИ №000783, местен път,

землище с.Ощава с дължина 125.00м и площ с ограничени в ползването ú 0.471 дка; ПИ №000784,
друга територия заета от селското стопанство, землище с.Ощава с площ с ограничения в
ползването ú 0.048дка.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Ивайло
Живков Митрин с вх. №39/26.02.2018 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 №441
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие таксата за храна на децата на Ивайло Живков Митрин – Василен Ивайлов Митрин и
Ивана Ивайлова Митрина – ученици в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета от ОбАКресна, считано от 01.01.2018 г., до края на 2018 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 –
„Помощи и обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна
за 2018 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. №45/06.03.2018 г., относно продажба на недвижим имот – ЧОС,
представляващ имот №132018 – Ливада, с площ 2,181 дка. в м. „Грънчарска скала” 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 №442

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 недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №132018 –
Ливада, с площ 2,181 дка. в м. „Грънчарска скала” з.с. Влахи, община Кресна.

2. Определя представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Севда Стоилкова и
Благой Петров.

3. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 1644,00 лв./Хиляда шестотин четирдесет и
четири лева./

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. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №46/06.03.2018 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 №443
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет
– Кресна:
1.Допълва с подробно описаният по – горе имот (представляващ бивш кабинет по
дървообработване, находящ се в сградата на СУ „Св. П. Хилендарски”) годишната
програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г., като
го добавя към т.4.Отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен
конкурс на терени и помещения общинска собственост.
2.Общински Съвет - гр. Кресна възлага на Кмета на община Кресна, да проведе
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, представляваща помещение с площ 70.87 кв. м, находящо се на
партерен етаж, западното крило от сградата на СУ Св. П. Хилендарски”, УПИ II-305,
кв.26 по ПР на гр. Кресна, при граници и съседи на помещението: север – бивше фоайе,
част от ЦСРИ, изток – коридор, юг – кабинет по металообработване, запад – вътрешен
училищен двор, актувана с Акт за публична общинска собственост № 1214/20.07.2004 г.,
вписан с Вх.№ 1276-101 по д. 1031/10.08.2004г. партида 2284 с предназначение – бивш
кабинет по дървообработване, при следните условия:
- общо условие – помещението се предоставя за осъществяване на комплексни
социални услуги.
- срок за предоставяне на помещението – 10 /десет/ години
- начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 20 /двадесет/ лв.
- условие за допустимост – до участие в публично оповестения конкурс се допускат
само юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
3.Определя за представители от ОбС – Кресна в комисията по публично оповестения
конкурс Севда Стоилкова и Благой Петров.
4.Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от
началната годишна наемна цена.
5.Начин на плащане и изискваните обезщетения – ежемесечно до 10-то число на
месеца, за дължимия наем за предходния месец.

6.Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето, спечелило
публично оповестения конкурс, съгласно условията на настоящето 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.
№50/07.03.2018 г., относно актуализация на Бюджета на община Кресна за 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 №444
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 2018 г., по приходната и разходната част, както следва:
І. Местни дейности
1.Приходи:
№
по
ре
д

Наименование на приходите

1

Погашения по краткосрочни заеми от банки в 8321
страната
Общо

параграф

корекция

на

План в Корекция
бюджет /+ или -/
а към
момент
а

План

0

-90000

-90000

/общо/

-90000

приходите:

2.Разходи:
№
по
ре
д

Разходи по функции, дейности и параграфи

І

Функция І – Общи държавни служби

параграф

План в Корекция
бюджет /+ или -/
а към
момент
а

План
/общо/

1

Дейност 122 „Общинска администрация”

1.1

Разходи за външни услуги

1020

72550

-20000

52550

1.2

Разходи за текущ ремонт

1030

50000

-20000

30000

ІІ

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

1016

120000

-50000

70000

Общо

корекция

на

-90000

разходите:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, ал.4, т. 2 от ЗУТ; чл.62а,
ал.3, т.2 от ЗУТ и чл.6, ал.1, във връзка с чл.3, ал. 2 от ЗОС, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №51/07.03.2018 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 №445
На основание чл.21, ал.1, т.11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, ал.4, т. 2 от ЗУТ; чл.62а,
ал.3, т.2 от ЗУТ и чл.6, ал.1, във връзка с чл.3, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Кресна допуска
изменение на ПУП-ПР на гр.Кресна- изменение на регулацията на кв.6а и „селищен парк-градина”,
одобрен със Заповед №48/12.01.2005г. на Кмета на Община Кресна в частта си за площ от 198.00м²,
находяща се в крайната северна част на „обществен селищен парк, градина”, намиращ се между
улица „Македония” - улично платно с осови точки №25, №52, №53 и №57 и кв.6а по ПР на
гр.Кресна , с преобразуване на частта от публична в частна общинска собственост и придаването и
към кв.6а -частна общинска собственост по АЧОС № 1213/13.07.2004г, с конкретно предназначение
на квартал 6а- „Ресторант-градина и кафе-аперитив”, целият квартал с площ от 4400.00м² на
основание: чл.134/1/, /4/т.2 от ЗУТ.; чл.62а/3/т.2 от ЗУТ и чл.6/1/ във връзка с чл.3/2/ от ЗОС с
граници на имота по приложената скица -предложение по чл.135/2/ от ЗУТ и изменение на
площта на кв.6а/нов/ - 4598.00м².
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от Йордан
Димитров Божинов с вх. вх. №52/08.03.2018 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 №446

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие таксата за храна на децата на Йордан Димитров Божинов – Димитър Йорданов
Димитров и Диляна Йорданова Димитрова – ученици в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да
бъде поета от ОбА-Кресна, считано от 01.01.2018 г., до края на 2018 г., като разхода да бъде за
сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на
община Кресна за 2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №55/12.03.2018 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 №447
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава
съгласие за осигуряване на дърва за огрев на следните лица:
1. Йордан Герасимов Петров – 2 куб.
2. Стойна Димитрова Георгиева – 2 куб.
3. Лазар Красимиров Апостолов – 2 куб.
4. Вена Панчова Андреева – 2 куб.
5. Фиданка Йорданова Въчкова – 2 куб.
6. Магда Стоянова Георгиева – 2 куб.
7. Иван Григоров Йосифов – 2 куб.
8. Райна Георгиева Лазарова – 2 куб.
9. Йорданка Борисова Цветкова – 2 куб.
10. Василка Георгиева Костадинова – 2 куб.
11. Йордан Димитров Божинов – 2 куб.
12. Васил Атанасов Атанасов – 2 куб.
13. Люба Стоилова Седмакова – 2 куб.
Разходите да се отчетат във функция I „Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 122
„Общинска администрация”, параграф 4214 „Помощи по решение на Общински съвет”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет от
Председателя на ОбС-Кресна с вх. №23/31.01.2018 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 №448

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, приема Отчет от инж. Мая Борисова Божинова – Председател на ОбС-Кресна за
дейността на ОбС-Кресна и неговите комисии, за периода от м.юли 2017 г. до м. декември 2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет от Кмета на община

Кресна с вх. №24/05.02.2018 г., относно изпълнени решения на ОбС-Кресна от Решение
№340 до Решение №422., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №449

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 №340 до Решение
№369 по Протокол №26/03.08.2017 г.; от Решение №370 до Решение №371 по Протокол
№27/04.09.2017 г; от Решение №372 до Решение №373 по Протокол №28/06.10.2017 г.; от
Решение №374 до Решение №390 по Протокол №29/03.11.2017 г.; Решение №391 по
Протокол №30/24.11.2017 г.; от Решение №392 до Решение №396 по Протокол
№31/29.11.2017 г.; от Решение №397 до Решение №417 по Протокол №32/15.12.2017 г.; от
Решение №418 до Решение №422 по Протокол №33/22.12.2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №25/05.02.2018 г.,
след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №450
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта, Общински съвет – Кресна утвърждава Общински годишен план за младежта за

2018 г. на община Кресна.
Годишният план за младежта за 2018 г. на община Кресна е неразделна част от
настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и във връзка с
Отчет на МКБППМН-община Кресна с вх. №26/05.02.2018 г., относно работата на МКБППМН през
2017 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №451
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет –
Кресна, приема Отчет за работата на МКБППМН на територията на община Кресна за дейността
на същата през 2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Съюз на
репресираните от комунистическия терор с вх. №42/02.03.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 7 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №452
На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отпуска
500,00 лв./петстотин лева/ на Инициативен комитет „Памет за героите горяни – „Комити””, за
организацията на Възпоменанието – Панахида на 31 март 2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, 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. №44/02.03.2018 г.,
относно върнато за повторно разглеждане Решение №428 по Протокол №34/02.02.2018 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 №453
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кресна отменя свое Решение №428 по Протокол №34/02.02.2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№47/06.03.2018 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 №454
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, Общински съвет – Кресна утвърждава Годишен план за
развитие на социалните услуги за 2019 г. на община Кресна.
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2019 г. на община Кресна е
неразделна част от настоящото решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №49/07.03.2018 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 №455
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО,
Общински съвет – Кресна приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците 2018-2019 г. на община Кресна.
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 20182019 г. на община Кресна е неразделна част от настоящото решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 №456
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отпуска
еднократна парична помощ по Молби и Заявления на следните лица:
1. Цветанка Ефремова Костадинова с вх. №34/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Малешевска” №14 –
300,00 лв.
2. Иван Андреев Руйчев с вх. №58/15.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Синаница” №23 – 200,00 лв.
3. Пенка Христова Станоева с вх. №54/12.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Пирински бор” №24 – 100,00
лв.
4. Серафим Александров Илиев с вх. №53/08.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Яне Сандански” №6 –
300,00 лв.

5. Росица Валентинова Борисова с вх. №48/06.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Олимпия” №19 – 300,00
лв.
6. Катя Димитрова Йосифова с вх. №43/02.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Вардар” №11 – 50,00 лв.
7. Крум Стойчев Костов с вх. №41/26.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Даме Груев” №4 – 300,00 лв.
8. Георги Атанасов Шатев с вх. №28/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Олимпия” №1 – 350,00 лв.
9. Иван Николов Янев с вх. №29/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Васил Левски” №8 – 350,00 лв.
10. Станислав Руменов Николов с вх. №30/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Александър Македонски”
№32 – 350,00 лв.
11. Йордан Георгиев Смиленов с вх. №31/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Македония” №68 – 200,00
лв.
12. Венцислав Стефанов Харизанов с вх. №32/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Пирински бор” №10 –
500,00 лв.
Общински съвет – Кресна отхвърля заявления и молби за еднократни парични помощи на
следните лица:
1.
Роза Любомирова Пандова с вх. №35/19.02.2018 г. – гр. Кресна, ул. „Синаница” №17;
2.
Илия Темелков Темелков с вх. №40/26.02.2018 г. – с. Стара Кресна;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Председателя на ОбС-Кресна с вх. №57/15.03.2018 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 №457
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна създава
работна група за изготвянето на проекто-договор за доставка на питейна вода и
поддръжка на водопровод за МВЕЦ, изграден на питейния водопровод, в следния състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Инж. Мая Борисова Божинова – Председател на ОбС-Кресна
Николай Кирилов Георгиев – Кмет на община Кресна
Йордан Лазаров Лазаров – Управител на В и К – Кресна
Инж. Петър Олег Петров – общински съветник
Инж. Благой Димитров Петров – общински съветник
Милчо Иванов Караджов – общински съветник
Георги Димитров Георгиев – общински съветник

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

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

