ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИ
ПРОТОКОЛ №36 ОТ 04.05.2018 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 Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №86/23.04.2018 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 №458
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отменя
свое Решение №232 по Протокол №18/31.10.2016 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №87/23.04.2018 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 №459
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:

1. Дава съгласие за участие на община Кресна като водещ партньор с
проектно предложение „Технология с LED осветление за зелен град”
с акроним „LED Green City” по Втора Покана за набиране на
проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично
сътрудничество България - Македония Приоритетна ос 1 „Околна
среда”, специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво
използване на природните ресурси в трансграничния район.

2. Упълномощава кмета на общината, в качеството си на водещ партньор,
да подпише споразумение за сътрудничество с община Валандово
/Република Македония/ и да подпише заедно с Апликационната
форма, необходимите приложения и изискуеми документи към
проекта.

3. Упълномощава кмета да предприеме всички необходими действия във
връзка с разработването и изпълнението на проекта „Технология с
LED осветление за зелен град” с акроним „LED Green City” по
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП
България - Македония.

4. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по
горепосочения проект, няма да бъде променяно

за период не по –

малък от 5/пет/ години след приключване на дейностите по проекта.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №88/23.04.2018 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 №460
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община
Кресна като партньор с проектно предложение „Културата като
предимство за устойчиво развитие на туризма” с акроним
„CulTur”по Втора Покана за набиране на проектни предложения по
Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България Македония, приоритетна ос 1 „Туризъм”, специфична цел 2.1.
Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез
сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на
природното и културното наследство.

2. Общински Съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на общината, в
качеството си на партньор, да подпише споразумение за
сътрудничество с община Валандово /Република Македония/ и да
подпише заедно с Апликационната форма, необходимите приложения
и изискуеми документи към проекта.

3. Общински Съвет - гр. Кресна упълномощава кмета да предприеме
всички необходими действия във връзка с разработването и
изпълнението на проекта „Културата като предимство за устойчиво
развитие на туризма” с акроним „CulTur” по Втора Покана за
набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за
трансгранично сътрудничество България - Македония.

4. Общински Съвет - гр. Кресна декларира, че предназначението на
обекта на интервенция по горепосочения проект, няма да бъде
променяно за период не по – малък от 5/пет/ години след приключване
на дейностите по проекта.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от
Управителя на В и К – Кресна ЕООД с вх. №68/29.03.2018 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 №461
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация за 2017 г. на
Търговско дружество с общинско имущество „В и К – Кресна” ЕООД.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от
Управителя на В и К – Кресна ЕООД с вх. №90/24.04.2018 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 №462
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:

1. Приема за сведение Писмо от Управителя на В и К – Кресна ЕООД с вх. №90/24.04.2018 г.,
относно материали във връзка с изпълнение на Решение №435 по Протокол №34 от
02.02.2018 г. на ОбС-Кресна.
2. Възлага на Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД да набере необходимата информация за
подземната инфраструктура по трасето на водопровода „Ръзманица”.
3. Възлага на Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД да предприеме действия по изготвянето
на кадастрална карта на водопроводната мрежа в 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 № 189 от 10.02.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Кирил Исидоров Иванов, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна
с вх. №67/29.03.2018 г., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №463
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 №189 от
10.02.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Кирил Исидоров Иванов бивш жител на с.Влахи, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 000986 с площ от 2,000 дка /два декара/, девета категория, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Шемето“, землището на
с.Влахи с ЕКАТТЕ 11569, община Кресна, съгласно скица-проект № К01939/26.07.2017 г.,
който имот е образуван от имот № 000309, описан в Акт за публична общинска
собственост № 1551/28.01.2015 г.
2. Имот № 000987 с площ от 3,000 дка /три декара/, девета категория, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Шемето“, землището на
с.Влахи с ЕКАТТЕ 11569, община Кресна, съгласно скица-проект № К01940/26.07.2017 г.,
който имот е образуван от имот № 000309, описан в Акт за публична общинска
собственост № 1551/28.01.2015 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Закона за
общинския дълг, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №69/29.03.2018 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 №464
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет – Кресна одобрява Процедура за избор на финансова/кредитна
институция или финансов посредник.
Процедурата за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник е неразделна
част от настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Покана
за Общо събрание на съдружниците в МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”ООД с вх.
№70/29.03.2018 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 №465
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 Общо събрание на съдружниците в
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”ООД, което ще се състои на 29.05.2018 г., като по всички
точки от дневния ред да гласува „за”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с Писмо от
Кмета на община Кресна с вх. №71/10.04.2018 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 №466
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет –
Кресна:
1. Допълва с подробно описаният по – горе имот 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. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе процедура – публичен търг с явно
наддаване, за срок от 5 /пет/ години с начална наемна цена 150,00 лв. /сто и петдесет
лева/ с ДДС, за имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ – 110, 111,
кв.7 по ПР на гр.Кресна, с площ от 1364 кв.м., ведно с 2МС.
3. Определя представители от ОбС-Кресна за участие в публичния търг с явно
наддаване – Севда Стоилкова и Мая Божинова.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл.
37о, ал. 2 и ал. 4, чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №72/10.04.2018 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 №467
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл.
37о, ал. 2 и ал. 4, чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
Общински съвет – Кресна:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Кресна за
стопанската 2018/2019 г. /Годишния план е неразделна част от настоящото решение/.
2. Дава съгласие за предоставяне на свободните пасища, мери и ливади за общо и индивидуално
ползване, съгласно списък/Приложение II/, неразделна част от това решение.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна, след извършване на необходимите проверки, да
сключи със земеделските стопани индивидуални договори за отдаване под наем на пасищата,
мери и ливадите за срок до пет селскостопански години, като всеки животновъд е задължен да

предостави списък с броя на притежаваните от него регистрирани селскостопански животни,
като съшия бъде заверен от лицензиран ветеринарен лекар за населеното място.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. №73/10.04.2018 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 №468
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 подробни устройствени планове –Пп /парцеларни планове/ , съгласувани от
ОБЕСУТ към ОбА-Кресна с Протокол №3/03.04.2018 г., както следва:

1. ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за
строеж: „Подземен водопровод за битови нужди” за захранване с питейна вода на
ПИ№005117, м.„Завоя”, з-ще гр.Кресна с предназначение „Работилница за изработване на
мраморни изделия” на възложител Красимир Крумов Симов приет с Протокол
№3/03.04.2018г., Решение №1 на ОБЕСУТ, разрешен със Заповед №315/26.02.2009г. на кмет
на община Кресна.
Трасето на строеж: „Подземен водопровод за битови нужди” по данни от
регистъра на засегнатите имоти към проекта преминава през следните общински имоти:
ПИ№000160, местен път с дължина 22,57м и площ с ограничение в ползването ú 0,090дка,
за което със Заповед №1190/10.09.2012г. на Кмет на община Кресна е учредено възмездно
право на прокарване.
2. ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за
строеж: „Подземен кабел НН 380/220 кV” за захранване с ел. енергия на „Подземен кабел
НН 380/220 кV” за захранване с ел. енергия на ПИ№005117, м. „Завоя” с предназначение
„Работилница за изработване на мраморни изделия” на възложител Красимир Крумов
Симов приет с Протокол №3/03.04.2018г., Решение №2 на ОБЕСУТ, разрешен със Заповед
№315/26.02.2009г. на кмет на община Кресна.
Трасето на строеж: „Подземен кабел НН 380/220 кV” за захранване с ел. енергия на
ПИ№005117, м.„Завоя”, з-ще гр.Кресна с предназначение „Работилница за изработване на
мраморни изделия” на възложител Красимир Крумов Симов по данни от регистъра на
засегнатите имоти към проекта преминава през следните общински имоти: ПИ№000160,
местен път с дължина 43,99м и площ с ограничение в ползването ú 0,178дка, за което със
Заповед №1190/10.09.2012г. и Заповед №187/21.02.2017г. на Кмет на община Кресна е
учредено възмездно право на прокарване. С договор от 24.08.2010г. е учредено възмездно
право на прокарване на „Подземен кабел НН 380/220 кV” за захранване с ел. енергия на

ПИ№005117, м. „Завоя” по данни от регистъра на засегнатите имоти към проекта през
ПИ№005151, м.„Завоя”, з-ще гр.Кресна с дължина 27,83м и площ с ограничение в
ползването ú 0,167дка, собственост на Йордан Кирилов Павлов.
3. ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за
строеж: „Канализационно отклонение” за отвеждане на отпадните води от ПИ№005117,
м.„Завоя”, з-ще гр.Кресна с предназначение „Работилница за изработване на мраморни
изделия” на възложител Красимир Крумов Симов приет с Протокол №3/03.04.2018г.,
Решение №3 на ОБЕСУТ, разрешен със Заповед №315/26.02.2009г. на кмет на община
Кресна.
Трасето на строеж: „Подземен водопровод за битови нужди” по данни от регистъра
на засегнатите имоти към проекта
преминава през следните общински имоти:
ПИ№000160, местен път с дължина 18,08м и площ с ограничение в ползването ú 0,072дка,
за което със Заповед №1190/10.09.2012г. на Кмет на община Кресна е учредено възмездно
право на прокарване.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 9, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №79/18.04.2018 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 №469
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 9, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие функцията на бенефициент по проект „Remote Healthcare Service Provision”,
акроним „Remote CARE”, реф. №1819 по Програма за сътрудничество INTERREG V-A
„Гърция-България, 2014-2020”, като проектен партньор 3 да бъдат прехвърлени за изпълнение
изцяло на МБАЛ „Югозападна болница” ЕООД.
2. Дава съгласие всички произтичащи от това решение ползи, задължения и ангажименти по
този проект, включително и възникнали преди датата на решението да бъдат поети от МБАЛ
„Югозападна болница” ЕООД.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №82/20.04.2018 г., относно продажба на недвижим имот – ЧОС,
представляващ имот №00482 – Нива, с площ от 2,037 дка., м. „Завой”, з. гр. Кресна, община
Кресна, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №470
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 недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №00482 –
Нива, с площ от 2,037 дка., м. „Завой”, з. гр. Кресна, община Кресна, годишната програма

за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 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 имот №00482 – Нива, с площ от 2,037 дка., м. „Завой”, з. гр. Кресна, община
Кресна.
3.

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

4. Одобрява пазарната оценка на имота – 1165,00 лв. /хиляда сто шестдесет 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 тайно наддаване.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №83/20.04.2018 г., относно актуализиране структурата на ОбА-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 №471
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
промяна в структурата на Общинска администрация гр. Кресна, в частта за делегирани от
държавата дейности, считано от 01.05.2018 г. по Приложение №1 – Структура на Общинска
администрация гр. Кресна, със средства от ДДД.
Приложение №1 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна, със средства от ДДД е
неразделна част от настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №84/20.04.2018 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 №472
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Да бъдат освободени от заплащане на такси за ползване на детска ясла и детска кухня, по чл. 24 и
24а от Наредбата за администрирането и определянето на местни такси в община Кресна, децата
жители на община Кресна до навършване на три годишна възраст, считано от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г.
Таксите да бъдат за сметка на бюджета на Общинска администрация гр. Кресна – Функция I
„Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация”, параграф 4219 „Други
текущи трансфери за домакинствата”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
№91/26.04.2018 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 №473
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 Писмо от Красимир
Любомиров Петров с вх. №61/22.03.2018 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 №474
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага за
разглеждане Писмо от Красимир Любомиров Петров с вх. №61/22.03.2018 г., относно копие на
Решение №398/28.07.1999 г. на Районен съд Сандански, за следващо свое заседание.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх. №94/27.04.2018 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 №475
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за кандидатстване с
проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за
организиране и провеждане на мероприятия насочени към потребители
на социални услуги във връзка с честванията по случай 140 г. от
Кресненско- Разложкото въстание.
2. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за осигуряване на
собствено финансиране в размер на 10% от общата сума на проектното
предложение 8800 лв., съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”
към МТСП.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Женски
хор „Чинарите”, с. Горна Брезница с вх. №95/30.04.2018 г., Мъжка фолклорна група „Синаница”
гр. Кресна с вх. №96/30.04.2018 г. и Предложение от Илиян Кръстев – общински съветник, след

проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против”
прие:

и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна,

Р Е Ш Е Н И Е №476
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Завишава с 6 000 лв./шест хиляди лева/ плана в параграф 2809 „Наказателни
лихви за данъци, мита и осигурителни вноски, съответно разхода във функция
VII „Култура”, дейност 759 „Други дейности по културата” и параграф 1098
„Други некласифицирани разходи”.
2. Отпуска средствата, както следва:
o На Женски хор „Чинарите”, с. Горна Брезница - 700 лв.
o
o

На Мъжка фолклорна група „Синаница” гр. Кресна – 4 000 лв.
На г-н Борис Сандански, за издаването на книга – 1 300 лв. с ДДС, след
предоставяне на фактура.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №97/30.04.2018 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 №477
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Кресна отпуска средства за закупуване на по 30 литра /месечно/
гориво за три месеца на Васил Георгиев Василев, с цел посещение на място и контрол при
добиване и извозване на дървен материал от общински територии, в землището на с. Влахи,
засегнати от пожара в с. Стара Кресна и с. Ощава.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявления и молби от
граждани за отпускане на еднократна парична помощ, след проведено поименно гласуване с 13
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №478
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на Заявления и молби от граждани за отпускане на еднократна парична помощ за
следващо свое заседание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Теменужка Ангелова Ангелова с вх. 101/04.05.2018 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 №479

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава
съгласие за изработването на ПУП-ПЗ – план за застрояване, за отреждане на УПИ №14492.67.2
„За ЖП-гара и Тир автомивка” извън границите на урбанизирана територия, идентичен на група
ПИ №129, 167, 1032, 1034, 1035, 1043, 1218, 1217, 1275 по КП на гр. Кресна.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

