ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №37 ОТ 22.06.2018 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с Предложение от Председателя на ОбСКресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №480
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, Общински съвет – Кресна възлага на Кмета на
община Кресна да предприеме всички необходими действия за преместването на паметника на
Никола Вапцаров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №106/17.05.2018 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 №481
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет –
Кресна:
1. Допълва с имот №126025, с площ от 1,262 дка, НТП – „Нива”, находящ се в м.
„Фудуловото”, землище село Влахи, община Кресна, годишната програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г., като го добавя
към т. 3. Земеделски имоти за отдаване под наем чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе процедура – публичен търг с тайно
наддаване, за срок от 10 /десет/ години, за отдаване под наем на подробно описания
по-горе имот, като определя начална годишна наемна цена в размер на 120,00 лв./сто
и двадесет лева/.
3. Определя представители от ОбС-Кресна за участие в публичния търг с тайно
наддаване – Мая Божинова и Николай Николов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22з, ал. 1 и чл. 22и от Закона
за насърчаване на инвестициите и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна
с вх. №111/17.05.2018 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 №482

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22з, ал. 1 и чл. 22и от Закона
за насърчаване на инвестициите, Общински съвет – Кресна приема Наредбата за

насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кресна и реда за издаване
на сертификат за инвестиция клас В.
Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кресна и реда
за издаване на сертификат за инвестиция клас В е неразделна част от настоящото
решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 75,
чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от АПК, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№112/17.05.2018 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 №483

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 75,
чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Кресна:
1. Приема Наредбата за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Кресна.

2. Отменя Наредба за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси на територията на община Кресна, приета с Решение №362 по Протокол
№19/24.03.2005 г. на ОбС-Кресна.
Наредбата за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени
конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Кресна е
неразделна част от настоящото решение.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл.
150 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда
на чл.12, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №117/07.06.2018 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 №484

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл.
150 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда
на чл.12, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Кресна разрешава
изработването на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на НУПИ №000666, м. „Долно поле”,
землище с. Будилци от „Нива” в УЗ „Пп”/предимно производствена/ и с конкретно
предназначение „Оранжерия” с площ на имота от 4004,00 кв. м. и одобрява техническо задание по
чл. 125 от ЗУТ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата,
чл. 15, ал. 2, т. 1 от ППЗП във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1 от ППЗП, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №118/07.06.2018 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 №485
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата,
чл. 15, ал. 2, т. 1 от ППЗП във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1 от ППЗП, Общински съвет – Кресна дава
съгласие за промяна в списъка на общинските пътища, одобрен с решение №236 от 13.04.2007 г. на
Министерски съвет и обявяване на следните пътища от публична общинска собственост в
публична държавна собственост:

1. Път BLG 1290 – (BLG 2130, Стара Кресна – Ощава) – граница с община
Симитли;
2. Път BLG 2130 – (І-1, Симитли – Кресна) – Стара Кресна – Ощава;
3. Път BLG 2137 – (BLG 2130, Стара Кресна – Ощава) – Хладки
минерални бани;
4. Път BLG 2131 – (І-1) – Кресна – Влахи;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №120/08.06.2018 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 №486
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за кандидатстването на община
Кресна за безвъзмездна финансова помощ по целеви бюджет за реализация на проект
„Възстановяване на щети по гори на общ. Кресна от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“ по реда на Условията за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на
щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от
мярка

8

„Инвестиции

в

развитие

на

горските

райони

и

подобряване

жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020г. към Заповед № РД 09-441 от 15.05.2018г. на зам. – министъра на земеделието,
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана Василева.
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да
предприеме

всички

необходими

действия

във

връзка

с

разработването,

кандидатстването и изпълнението на проекта за „Възстановяване на щети по гори
на общ. Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични
събития“ по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. към Заповед № РД 09-441 от
15.05.2018г. на зам. – министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО
на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана Василева., ведно с всички необходими документи,
които да се подадат електронно през ИСУН.
3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в
проектното предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския план
за развитие на Община Кресна.
4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №121/08.06.2018 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 №487
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за кандидатстването на община
Кресна за безвъзмездна финансова помощ по целеви бюджет за реализация на проект
„Предотвратяване на щети по гори на общ. Кресна от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“ по реда на Условията за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на
щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от
мярка

8

„Инвестиции

в

развитие

на

горските

райони

и

подобряване

жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020г. към Заповед № РД 09-459 от 16.05.2018г. на зам. – министъра на земеделието,
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана Василева.
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да
предприеме

всички

необходими

действия

във

връзка

с

разработването,

кандидатстването и изпълнението на проекта за „Предотвратяване на щети по гори
на общ. Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични
събития“ по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в
развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. към Заповед № РД 09-459 от

16.05.2018г. на зам. – министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО
на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана Василева, ведно с всички необходими документи,
които да се подадат електронно през ИСУН.
3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в
проектното предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския план
за развитие на Община Кресна.
4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №122/08.06.2018 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 №488
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за кандидатстване на община Кресна за
безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Изграждане, оборудване и
обзавеждане на спортно игрище в гр. Кресна“ по реда на Условията за
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020г. към Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018г. на зам. – министъра на
земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана
Василева.
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да
предприеме

всички

необходими

действия

във

връзка

с

разработването,

кандидатстването и изпълнението на проекта за „Изграждане, оборудване и
обзавеждане на спортно игрище в гр. Кресна“ по реда на Условията за
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, ведно с всички необходими документи, които
да се подадат електронно през ИСУН.

3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в
проектното предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския план
за развитие на Община Кресна.
4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №123/08.06.2018 г., относно кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ за реализация на проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна” , след
проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №489
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за кандидатстване на община
Кресна за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Реконструкция на
улици в гр. Кресна“ по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-7.001 – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020г. към Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018г. на зам. – министъра на
земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана
Василева
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на Община Кресна да
предприеме

всички

необходими

действия

във

връзка

с

разработването,

кандидатстването и изпълнението на проекта за „Реконструкция на улици в гр.
Кресна” под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“по „Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.”, ведно с всички необходими документи, които да се подадат електронно
през ИСУН.
3. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че дейностите включени в
проектното предложение, съответстват на приоритетите заложени в Общинския план
за развитие на Община Кресна.

4. Общински съвет –гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на
интервенция по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 /пет/ години от датата на приключване на дейностите по проекта.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от

Кмета на община Кресна с вх. №124/08.06.2018 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 №490
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1.

Общинския съвет – Кресна дава съгласието си за встъпването в дълг, в размер на
100 % от размера на финансиране на разходи за ДДС (5470,00лв.) върху
стойността на заявено авансово плащане (27350,00лв.) по договор №01/07/2/0/00137
от 14.03.2018г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г., за Проект „Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на
Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна” за
срока на договора /36 месеца/, удължен с шест месеца и сключен между община
Кресна и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден със Закона за
подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр.58 от 1998г., със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421
представляван от изпълнителния директор Живко Тодоров Живков.

2.

Задължава кмета на общината да подпише запис на заповед, с която се
задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо поискване от ДФ
“Земеделие” – Разплащателна агенция авансовата сума до максималния й
размер.
Сумата да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна

агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от

Кмета на община Кресна с вх. №125/08.06.2018 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 №491
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:
1. Общинския съвет – Кресна дава съгласието си за встъпването в дълг в размер
на
100
%
от
стойността
на
заявеното
авансово
плащане
27 350,00 лв. / Двадесет и седем хиляди триста и петдесет лв. и 0 ст. словом/
по договор №01/07/2/0/00137 от 14.03.2018г. за отпускане на финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., за
Проект „Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на Средно
общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна” за
срока на договора /36 месеца/, удължен с шест месеца и сключен между
община Кресна и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище
и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421,
представляван от изпълнителния директор Живко Тодоров Живков.
2.
Задължава кмета на общината да подпише запис на заповед, с която се
задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо поискване от ДФ
“Земеделие” – Разплащателна агенция авансовата сума до максималния й
размер.
Сумата да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №128/12.06.2018 г., относно продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ имот №023030 – „Нива”, с площ от 0,515 дка, в м.
„Гробето”, з.с Долна Градешница, община Кресна., след проведено поименно гласуване с 8
гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №492
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

№023030 – „Нива”, с площ от 0,515 дка, в м. „Гробето”, з.с Долна Градешница,
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 №023030 – „Нива”, с площ от 0,515 дка, в м. „Гробето”, з.с Долна

Градешница, община Кресна.
3.

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

4. Завишава пазарната оценка на имота от 467,00 лв./четиристотин шестдесет и седем лева/ на
15 000 лв./петнадесет хиляди 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. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, във връзка с

Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №129/12.06.2018 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 №493
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, Общински съвет –
Кресна приема предложението на Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх.

№129/12.06.2018 г. и определя ред за провеждане на обществено обсъждане на отчета на
бюджета на община Кресна за 2017 г., както следва:

1. Дата- 03.08.2018 г.
2. Място - Зала №1 на община Кресна
3. Час- 11,00 часа.
4. Обявление – изготвя се обявление, като същото се публикува на интернет
страницата на община Кресна, както и на информационното табло на
ОбС-Кресна, на входа на административната сграда и в местен вестник.
5. Присъстващи – задължително е присъствието на Председателя на ОбС,
Кмета на общината, общинските съветници, главния счетоводител на
общината, представител на отдел ТСУ. На обсъждането могат да
присъстват всички желаещи жители на общината;
6. Ръководен орган – обсъждането се води от ръководно тяло в състав:
Председател, Кмет и по един общински съветник от група;

7. Протокол – Протоколът се води от Гергана Терзийска, като след
изготвянето му, същият се прикрепя към отчета на бюджета за 2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с вх.
№131/12.06.2018 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 №494
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет – Кресна утвърждава предлаганите промени в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кресна, както следва:

1.

Към Приложение №7 - Такси по административния регистър се добавят
следните услуги:
код от Вид административна услуга
АР

2667
2517
2518
2519

Одобряване на План за управление на
строителните отпадъци и/или План за
безопасност и здраве
Заверяване на преписи от документи и
копия от планове и документация към
тях
Изменение на плана на новообразувани
имоти

Обикновена
срок/р.д./ цена/лв./

14

Без такса

14

3,00 лв. на
страница

30

60,00 лв.

Издаване на заверен препис от решение
7
на Общински експертен съвет

3,00 лв. на
страница

2087

Определяне на маршрут и издаване на
разрешение за движение на
автомобили, превозващи извън
Регистрация
на пътни превозни
габаритни товари
средства с животинска тяга

2069

Издаване на разрешение за
таксиметров превоз на пътници

14

50,00 лв.

2715

Издаване на дубликат на разрешение за
таксиметров превоз на пътници

3

10,00 лв.

2874

Вписване в регистър на местните
поделения по вероизповеданията

7

Без такса

2051

7

20,00 лв.

30

10,00 лв.

Експресна
срок/р.д./ цена/лв./

2.
В Приложение №7 - Такси по административния регистър
цените на следните услуги:
Обикновена /било/
код от Вид административна услуга
срок/р.д./ цена/лв./
АР
100 лв.-нов
Вписване в регистъра на технически
строеж;
паспорт на строеж
40 лв. –
1995
7
съществу
2084

Издаване на удостоверение за
търпимост на строеж

14

ващ
40,00
лв.
строеж

се променят
Обикновена /става/
срок/р.д./ цена/лв./
50 лв.-нов
строеж;
7

20 лв. –
съществу

14

ващ
100,00
строежлв.

3.

Към Приложение №8 - Такси за технически и административни услуги
извън административния регистър се добавят следните услуги:
Наименование на услугата
Срок
Цена
Срок
Цена
обикно /лв./
експресна /лв./
вена
р.д.
р.д.
Искане на ЕГН на чужди граждани от страни
30
100,00 лв.
извън Европейски съюз с Уведомително писмо за
разрешено пребиваване в Р България или Указ на
Президента за придобито българско гражданство
Искане на първи Постоянен адрес на чужди
30
500,00 лв.
граждани от страни извън Европейския съюз с
Уведомително писмо за разрешено пребиваване в
Р България или Указ на Президента за придобито
българско гражданство
Искане на ЕГН на чужди граждани от страни в
30
50,00 лв.
Европейския съюз с Уведомително писмо за
разрешено пребиваване в Р България или Указ на
Президента за придобито българско гражданство
Искане на първи Постоянен адрес на чужди
30
100,00
граждани от страни в Европейския съюз с
Уведомително писмо за разрешено пребиваване в
Р България или Указ на Президента за придобито
българско гражданство

4.
Към Приложение №11 – Цени на услуги се променят цените на следните
услуги:
Наименование на услугата
Срок
Цена
Срок
Цена
обикнов /лв./
обикнове /лв./
ена р.д.
Било
на р.д.
Става
Изготвяне на образец УП-2 при пенсиониране
7
3,00 лв.
7
Без
такса
Изготвяне на образец УП-30 при пенсиониране
7
3,00 лв.
7
Без
такса

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кресна:
І. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на
подзаконовия нормативен акт:
1. Във връзка с настъпили промени в административния регистър се налага
административните услуги, които са определени в административния регистър, но
липсват в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Кресна да бъдат добавени;
2. Актуализация на цените на определени административни услуги;
3. Административни услуги извън административния регистър, за които към
настоящия момент няма определени такси, тъй като не са били извършвани.
ІІ. Целите, които се поставят: Синхронизиране на наредбата в съответствие с
българското законодателство, доколкото съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните
актове, наредбата е нормативен акт от по-висока степен, разширяване обема на
предлаганите от общинска администрация гр.Кресна административни услуги, както и
осигуряване на по-ефективно изпълнение на приходната част на годишния бюджет.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба: Предложените изменения и допълнения на Наредбата няма да доведат до
необходимост от разходване на допълнително финансови средства за сметка на
общината.
ІV. Очаквани резултати от прилагането. Очакваните резултати от изменението
и допълнението на Наредбата е минимално увеличение на проходната част на
бюджета в частта приходи от местни такси.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейски съюз: Предлаганите
промени в Наредбата са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен,
както и с тези на европейското законодателство, включително и с Европейската харта
за местно самоуправление.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка Предложение от инж.

Благой Димитров Петров с вх. №98/30.04.2018 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 №495

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна реши: от 01
юли до 30 септември да се ограничи работата на ВЕЦ-овете на територията на община Кресна,
като приоритетно се осигурява вода за напояване на земеделските земи в районите.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 11 гласа
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №496
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за

сведение 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за
нормативните актове, чл. 75, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от АПК, във връзка с Предложение от Кмета

на община Кресна с вх. №110/17.05.2018 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 №497
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Кресна отлага
разглеждането на Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №110/17.05.2018 г., за

следващото си заседание, след като се нанесат исканите промени.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, във връзка с

Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №113/21.05.2018 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 №498
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински
съвет – Кресна приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците 2018-2019 г. на територията на община Кресна.
Годишния план е неразделна част от настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, във

връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №114/21.05.2018 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 №499
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование,
Общински съвет – Кресна дава съгласието си за формиране на една детска група с минимум
6/шест/ деца в ДГ „Здраве” гр. Кресна – филиал с. Сливница.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №116/21.05.2018 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 №500
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. №116/21.05.2018 г., относно информация

за отчетите на читалищата в община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, т. 1 от ППЗЗД, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №127/11.06.2018 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 №501
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, т. 1 от ППЗЗД,
Общински съвет – Кресна приема Общинска програма за закрила на детето 2018 г. за община
Кресна.
Общинската програма за закрила на детето 2018 г. на община Кресна е неразделна част от
настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №126/11.06.2018 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 №502

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, отменя
свое Решение №207 по Протокол №17/17.09.2016 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Правилника за работата и дейността на
ОбС-Кресна и чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество, във връзка с §3, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
във връзка с Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №130/12.06.2018 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 №503

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Правилника за работата и дейността на
ОбС-Кресна и чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество, във връзка с §3, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
Общински съвет – Кресна променя наименованието на комисията по предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси към община Кресна, на комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Комисията остава в същия
състав, както следва:
Председател: Петър Олег Петров – общински съветник;
Членове: Георги Димитров Георгиев – общински съветник;
Илиян Борисов Кръстев – общински съветник;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заявления и
молби от граждани за отпускане на еднократна парична помощ, след проведено
поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №504

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
отпуска еднократна парична помощ по молби и заявление на следните лица:
1. Иван Димитров Будилски с вх. №59/19.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. Синаница №10 –
100,00 лв.
2. Цвета Костадинова Вишанова с вх. №62/22.03.2018 г. – с. Долна Градешница, ул. Втора
№5 – 200,00 лв.
3. Анастасия Манолова Апостолова с вх. №64/22.03.2018 г. – гр. Кресна, ул. Спартак №26
– 100,00 лв.
4. Фиданка Йорданова Въчкова с вх. №74/12.04.2018 г. – гр. Кресна, ул. Стоян Войвода №4
– 100,00 лв.

5. Илиян Кирилов Въчков с вх. №75/12.04.2018 г. – гр. Кресна, ул. Стоян Войвода №4 –
100,00 лв.
6. Асен Георгиев Боев с вх. №76/18.04.2018 г. – с. Долна Градешница, ул. Десета №6 –
500,00 лв.
7. Спаса Янева Веселинова с вх. №77/18.04.2018 г. – гр. Кресна, ул. Влахински езера №19 –
100,00 лв.
8. Станка Кирилова Митринска с вх. №78/18.04.2018 г. – с. Горна Брезница – 200,00 лв.
9. Иван Георгиев Василев с вх. №81/20.04.2018 г. – гр. Кресна, ул. Отец Паисий №12 –
200,00 лв.
10. Евгени Асенов Николов с вх. №85/20.04.2018 г. – с. Ощава – 100,00 лв.
11. Васил Георгиев Веселски с вх. №96/27.04.2018 г. – гр. Кресна, ул. Стоян Войвода №1 –
100,00 лв.
12. Йордан Илиев Костов с вх. №103/17.05.2018 г. – гр. Кресна, ул. Вардар №36 – 200,00 лв.
13. Йордан Кирилов Димитров с вх. №104/17.05.2018 г. – гр. Кресна, ул. Пирински бор
№36 – 200,00 лв.
14. Димитринка Стойчова Юрукова с вх. №107/17.05.2018 г. – гр. Кресна, ул. Момина
скала №12 – 200,00 лв.
15. Петра Евтимова Шаркова с вх. №115/21.05.2018 г. – гр. Кресна, ул. П. К. Яворов №24 –
400,00 лв.
16. Васил Атанасов Атанасов – гр. Кресна, ул. Китка №1 – 400,00 лв.
ОбС – Кресна ,отхвърля заявления и молби за еднократни парични помощи, поради недостиг
на средства, на следните лица:
1. Люба Стоилова Седмакова с вх. №60/19.03.2018 г. – с. Долна Градешница, ул.
Седма №1;
2. Иван Костадинов Стоев с вх. №63/22.03.2018 г. – с. Сливница;
3. Йорданка Борисова Ангелова с вх. №80/20.04.2018 г. – гр. Кресна, ул. Струма №9;
4. Иван Йорданов Мирчев с вх. №100/04.05.2018 г. – с. Сливница;
5. Теменужка Христова Димитрова с вх. №105/17.05.2018 г. – гр. Кресна, ул.
Пирински бор №34;
6. Верка Иванова Георгиева с вх. №119/07.06.2018 г. – гр. Кресна, ул. Вихрен №10;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1, и във
връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.34а, ал.5 от ЗДС , във връзка с Предложение от Кмета на община

Кресна с вх. №134/21.06.2018 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 №505
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1, и във
връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.34а, ал.5 от ЗДС, Общински съвет – Кресна, реши:
1.Във връзка с изграждането на обект:Автомагистрала „Струма”, Лот 3.3, с
обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област
Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в

землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и
на обект: Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и
етапна връзка към съществуващ път І – 1/Е79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на
път І – 1/Е79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, в землищата на гр.Кресна
и с.Долна Градешница, община Кресна, с.Илинденци и с.Микрево, община Струмяни,
с.Плоски, с.Поленица, с.Лешница, с.Дамяница и гр.Сандански, община Сандански,
област Благоевград, Общински съвет – гр.Кресна обявява от публична общинска в
частна общинска собственост, засегнатите части от имоти – публична общинска
собственост, намиращи се в землището на гр.Кресна, в съответствие с одобрения със
Заповед № РД – 02 – 15 – 134/09.05.2018 г. на заместник – министъра на регионалното
развитие и благоустройството ПУП – парцеларен план:

№ Имот
по №
ред
0.276
0.302
0.304
0.305
0.309
0.315
8.47
8.49

12.15
12.31.

Начин на ТП

Обща
площ

Трайно
Нов
засегната имот
площ
№
ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КРЕСНА
За
селскостопански, 1.981
0.167
000672
горски, ведомствен път
000705
За
селскостопански, 0.478
0.184
000673
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 1.104
0.543
000675
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 0.868
0.558
000679
горски, ведомствен път
000708
За
селскостопански, 1.013
0.179
000684
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 2.458
0.029
000710
горски, ведомствен път
Дере
16.701 1.805
008094
Пасище
4.716
1.540
008070
008071
008096
Пасище
8.843
1.366
012041
Дере
0.489
0.016
012044

Вид
собственост

Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична

Общинска публична
Общинска публична

2. В изпълнение на чл. 43б, изречение „второ” от ЗДС прехвърля безвъзмездно в
собственост на Държавата – Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) засегнатите
имоти и части от имоти – общинска собственост, находящи се в землището на
гр.Кресна, в съответствие с одобрения със Заповед № РД – 02 – 15 – 134/09.05.2018 г. на
заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП –
парцеларен план, както следва:

№ Имот
по №
ред
0.276
0.302
0.304
0.305
0.309
0.315
8.47
8.49

9.1
12.15
12.31
12.34
12.35
12.36
8.42

Начин на ТП

Обща
площ

Трайно
Нов
засегната имот
площ
№
ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КРЕСНА
За
селскостопански, 1.981
0.167
000672
горски, ведомствен път
000705
За
селскостопански, 0.478
0.184
000673
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 1.104
0.543
000675
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 0.868
0.558
000679
горски, ведомствен път
000708
За
селскостопански, 1.013
0.179
000684
горски, ведомствен път
За
селскостопански, 2.458
0.029
000710
горски, ведомствен път
Дере
16.701 1.805
008094
Пасище
4.716
1.540
008070
008071
008096
Нива
0.927
0,306
009201
Пасище
8.843
1.366
012041
Дере
0.489
0.016
012044
Нива
1.026
0.585
012045
Нива
0.630
0.417
012049
Нива
0.429
0.274
012047
Др.селищна територия
5.119
4.848
008064

Вид
собственост

Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична

Общинска частна
Общинска публична
Общинска публична
Общинска частна
Общинска частна
Общинска частна
Общинска частна

3.Възлага на Кмета на община Кресна, в изпълнение на настоящето решение да
извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното
прехвърляне на имотите в полза на Държавата - АПИ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от инж.

Петър Олег Петров с вх. №135/22.06.2018 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 №506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
преименува Зала №1 на Община Кресна в Зала „5-ти октомври”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

