ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №39 ОТ 17.09.2018 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№102/17.05.2018 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 1 „против”
и 1
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №519
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища, Общински съвет – Кресна:
1. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Култура 1932” гр. Кресна през 2017
г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.
2. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Гоце Делчев 1964” с. Сливница
през 2017 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.
3. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Христо Смирненски 1960” с. Долна
Градешница през 2017 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.
4. Приема доклада относно дейността на Народно читалище „Стоян Богоев 1940” с. Горна
Брезница през 2017 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните
финанси, чл.44, ал.1 от Наредбата на Общински съвет гр.Кресна 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. №108/17.05.2018 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа
„за”, 1 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №520
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните
финанси, чл.44, ал.1 от Наредбата на Общински съвет гр.Кресна 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:
І. Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна за 2017 г., съгласно
обяснителна записка и Приложения от №1 до №8 към нея, както следва:
1. По прихода: Уточнен план – 4 636 587 лв.
Изпълнение -

4 210 077 лв.

2. По разхода: Уточнен план – 4 636 587 лв.
Изпълнение -

4 210 077 лв.

ІІ. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС, съгласно
обяснителна записка и Приложение №9 към нея.
ІІІ. Приема отчета за размера на просрочените вземания в размер на 321 753 лв.
и просрочени задължения в размер на 801 563 лв., съгласно Приложение №11.
ІV. Преходен бюджетен остатък – 264 756 лв., от които 205 160 лв. по бюджетната
сметка и 59 596 лв. левова равностойност по валутни сметки.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №109/17.05.2018 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 №521
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет – Кресна Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Кресна за
2017 година, както следва:

ОТЧЕТ
за състоянието на общинския дълг на Община Кресна за 2017 година
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг.
Непогасеният краткосрочен дълг към 31.12.2016г. е в размер на 145 000.00 лева.
През 2017г. по месеци са извършени следните погасителни вноски:
м.01.2017г. – 55 000 лева;
Общо:

55 000 лева

През м.02.2017г. е подписано Споразумение № 1 към договор за предоставяне на
кредит овърдрафт по разплащателна сметка № ДК-458-012426-295 от 01.03.2016г., като
максимално допустимия размер на предоставения кредит овърдрафт е променен от
240 000.00 на 90 000.00 лева.
Непогасен краткосрочен дълг към 31.12.2017г. - 90 000.00 лева.
Платените през 2017г. лихви, такси и комисионни във връзка с обслужване на кредита
са в размер на 6 467 лева.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №161/06.08.2018 г., относно Заявление от Величка Василева Стоянова
за ползване под наем на общинско жилище, след проведено поименно гласуване, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №522
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Предлага на Кмета да актуализира постоянната комисия по жилищно настаняване в община
Кресна, както съставът й да включва - ресорен заместник – кмет, експерт „Общинска
собственост”, експерт „ТСУ” и общинските съветници Николай Николов и Емил Божинов.

2. Приема за сведение Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №161/06.08.2018 г. и
препраща Заявление от Величка Василева Стоянова до комисията по жилищно
настаняване към община Кресна, по компетентност.
3. В едномесечен срок ОбС-Кресна да бъде информиран за становището на комисията.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от
Даниела Велинова Цветанова с вх. №164/13.08.2018 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 №523
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на Заявление от Даниела Велинова Цветанова с вх. №164/13.08.2018 г.,

относно разрешаване ползването под наем на минерална вода от хладки минерални
извори, за следващо свое заседание, след представяне на всички необходими документи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№170/04.09.2018 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 №524

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Кресна приема информация за текущото
изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на община Кресна, област
Благоевград към 30.06.2018 г. по приходната и разходната им част.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от ЕТ
„Красимир Петров-Факов” с вх. №168/31.08.2018 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 №525
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на Заявление от ЕТ „Красимир Петров-Факов” с вх. №168/31.08.2018 г.,

относно искане за участие в процедура по предоставяне на концесия за добив на
минерална вода – публична общинска собственост, за следващо свое заседание, след
представяне на всички необходими документи.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от
АДФИ с вх. №167/14.08.2018 г., относно изпратено заверено копие от доклад №ДИ4БЛ2/18.04.2018 г. и заключението към него от 14.05.2018 г., съставени при извършена
финансова инспекция на 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 №526

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Кресна
приема за сведение доклад №ДИ4БЛ-2/18.04.2018 г. и заключението към него от 14.05.2018
г., съставени при извършена финансова инспекция на община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от
Управителя на „В и К Кресна” ЕООД с вх. №163/09.08.2018 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 №527

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
дава положително становище по Бизнес план за развитието и дейността на „В и К Кресна”
ЕООД, за периода 2017-2021 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от
ЗУТ, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №162/06.08.2018 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 №528
1. На основание чл. 124”а”, ал.1 от ЗУТ (нов-ДВ, бр.82 от 2012г., влязъл в сила от 26.11.2012г.) по реда
на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общински съвет - Кресна разрешава изработването на проект за ПУП-Пп
за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия чрез ПЗ (план за застрояване) с
цел:
- промяна предназначението на ПИ№023020, з-ще с. Долна Градешница с площ 1.040
дка и НТП-„нива” с възложител: ”БТК” ЕАД, БУЛСТАТ 831542181 със седалище и адрес на
управление гр.София, бул. „Цариградско шосе” №115и, собственост съгласно Н.А. за
продажба №114, т.І, рег.№706, дело№103/2018г., вписан в Служба по вписвания вх. рег. №908,
Акт №170, том ІІІ, дело 563/2018г
- промяна на конкретното предназначение на ПИ№023020, з-ще с.Долна Градешница
от „нива” в „За техническа инфраструктура (базова станция SО 1629)” с УЗ (устройствена
зона) „Пч” чисто производствена зона, което е съобразено с чл.24, ал.3 от Наредба №7
ПНУОВТУЗ/2003г. със следните устройствени показатели:

ХАРАКТЕР НА ЗАСТРОЯВАНЕ
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
ПЛЪТНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Н до 10м
от 50% до 80%
от 1,0 до 2,5
от 20% до 40%

НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ

свободно-е

ПЛОЩ НА ИМОТА

1.040 дка

С ИДИНТИФИКАЦИЯ
„БАЗОВА СТАНЦИЯ SО 1629”
Възлагането, изработването и съгласуването на ПУП-Пп да бъде за сметка на
възложителя:

”БТК” ЕАД, БУЛСТАТ 831542181 със седалище и адрес на управление

гр.София, бул. „Цариградско шосе” №115и.
ПУП-Пп (парцеларен план) да се процедира по чл.127, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл. 124”б”, ал.1 от ЗУТ (нов-ДВ, бр.82 от 2012г., влязъл в сила от
26.11.2012г.) Общински съвет – Кресна одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ с което
възложителя е обосновал необходимостта от изработването на ПУП-Пп (парцеларен план) за
ПИ№023020, з-ще с.Долна Градешница, съдържащо необходимите изисквания относно
териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от
ЗУТ, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №172/05.09.2018 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 №529

1. На основание чл. 124”а”, ал.1 от ЗУТ (нов-ДВ, бр.82 от 2012г., влязъл в сила от
26.11.2012г.) по реда на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Кресна разрешава
изработването на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот извън

границите на

урбанизираната територия чрез ПРЗ (план за застрояване) с цел:
- промяна предназначението на част от ПИ№015004, местността „Гарата” ,зще гр. Кресна с площ 1236,50м² ид. части с възложители:

Катерина Герасимова

Митова; Веселинка Ангелова Христова; Маргарита Ангелова Мерянова и Валери
Ангелов Веселинов, собственост съгласно Н.А. за собственост на НИ, възстановени по
ЗСПЗЗ №982, т.ІІІ, дело№982/1997г.
- промяна на конкретното предназначение на част от ПИ№015004, местността
„Гарата” ,з-ще гр. Кресна с площ 1236,50м² ид. части от „нива” в „За склад за
селскостопанска техника, продукция и инвентар” с установяване с плана на УЗ
(устройствена зона) „Пп” - предимно производствена със следните устройствени
показатели:

ХАРАКТЕР НА ЗАСТРОЯВАНЕ

Н до 10м

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ

от 40% до 80%

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ от 1,0 до 2,5
ПЛЪТНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

от 20% до 40%

НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ

свободно-е

ПЛОЩ НА ИМОТА

1236,50м²

С ИДИНТИФИКАЦИЯ
„СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА,
ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР”
- разделяне на ПИ№015187, землище гр.Кресна с площ 359,00м², представляващ
УПИ ХІХ по парцеларния план на бившия стопански двор на гр.Кресна на два имота
с

цел

осигуряване

на

транспортен

достъп

до

ПИ№015004,

както

следва:

новообразуван ПИ№015188 с площ 285,00м² и новообразуван ПИ№015189 с площ
74,00м². ПИ№015187, землище гр. Кресна с площ 359,00м², представляващ УПИ ХІХ
по парцеларния план на бившия стопански двор на гр.Кресна е собственост на
Катерина Герасимова Митова; Веселинка Ангелова Христова; Маргарита Ангелова
Мерянова и Валери Ангелов Веселинов по силата на Н.А. за покупко-продажба на
НИ №140, том І, рег. №2158, дело №128/2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.
рег. №723, Акт №92, том 3, дело 488/2016г.
Възлагането, изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ да бъде за сметка на
възложителите.
ПУП-ПРЗ да се процедира по чл.127, ал.2 от ЗУТ.
2. На основание чл. 124”б”, ал.1 от ЗУТ (нов-ДВ, бр.82 от 2012г., влязъл в сила
от 26.11.2012г.) Общински съвет – Кресна одобрява изготвеното задание по чл. 125 от
ЗУТ с което възложителите са обосновали необходимостта от изработването на ПУППРЗ за ПИ№015004, местността „Гарата” ,з-ще гр. Кресна, съдържащо необходимите
изисквания относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.127, ал.2 от Закона за публичните
финанси, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна 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. №175/10.09.2018 г.,
след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №530

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение разпоредбите на чл.127, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет - Кресна одобрява актуализацията в разчета за финансиране
на капиталовите разходи, финансирани със собствени средства, както следва:

ОБЕКТИ

общо

1

целева

собств.

с-дия

ср-ва

10 000

-

10 000

1 000

-

1 000

3 600

-

3 600

5

§ 5100 – Основен ремонт на ДМА
Функция

06:

Жилищно

строителство,

благоустройство и комунално стопанство
1. ППР „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа, реконструкция и изграждане тротоарни
настилки и улични платна на част от уличната мрежа
на гр.Кресна”
§ 5200 – Придобиване на ДМА
Функция 01: Общи държавни служби
5205 придобиване на стопански инвентар
1. Усилвател за зала „5-ти октомври” – ОбА гр.Кресна
Функция

06:

Жилищно

строителство,

благоустройство и комунално стопанство
5203 придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения
1. Доставка на автобусна спирка за с.Сливница

2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение разпоредбите на чл.124, ал.2 от Закона

за публичните финанси и чл.37, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Кресна и във връзка с актуализация на поименен списък и разчет за
финансиране на капиталови разходи през 2018 г., Общински съвет – Кресна
актуализира бюджета на община Кресна в приходната и разходната му част,
както следва:
І. Местни дейности
1. Приходи:
Наименование на прихода

Приходи от продажба на земя

параграф

План в
бюджета към
момента

Корекция /+или/

План /общо/

4040

25200

+13600

38800

Общо корекция на приходите:

+13600

2. Разходи:
Разходи по функции, дейности и
параграфи

параграф

План в
бюджета към
момента

Корекция /+или/

План /общо/

Функция І – Общи държавни служби

1.Дейност
122
администрация”

„Общинска

1.1 Разходи за текущ ремонт

1030

30000

-1000

29000

1.2.Придобиване на стопански инвентар

5205

0

+1000

1000

5100

181859

+10000

191859

5203

0

+3600

3600

Функция VІ – Жилищно строителство,
благоустройство и комунално стопанство
1.Дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на улична мрежа”
1.1 Основен ремонт на ДМА
2.Дейност
619
жилищното
благоустройството
развитие”

„Други
дейности
строителство,
и
регионалното

2.1Придобиване на друго
машини и съоръжения

Общо
разходите:

оборудване,

корекция

на

+13600

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №160/06.08.2018 г., относно молба за подкрепа на дарителска

кампания „Локомат за България”, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №531

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
за сведение Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №160/06.08.2018 г. и възлага на Кмета
на община Кресна да организира дарителска кампания на територията на община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №165/14.08.2018 г., относно Отчет за изпълнените решения на ОбСКресна, от Решение №423 до Решение №506, след проведено поименно гласуване с 11
гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №532

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 №423 до
Решение №437 по Протокол №34/02.02.2018 г.; от Решение №438 до Решение №457 по
Протокол №35/16.03.2018 г.; от Решение №458 до Решение №479 по Протокол
№36/04.05.2018 г.; от Решение №480 до Решение №506 по Протокол №37/22.06.2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Сигнал от Кмета на с.
Сливница, с вх. №173/07.09.2018 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 №533
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна препраща

Сигнал от Кмета на с. Сливница, с вх. №173/07.09.2018 г., относно изхвърляне на отпадъци
на нерегламентирани за целта места в землището на с. Сливница, по компетентност.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №169/04.09.2018 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 №534
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема

Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за осигуряване и
подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №174/10.09.2018 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 №535
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и
други възпоменателни знаци на територията на община Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №176/11.09.2018 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 №536
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
обявява 5-ти октомври – денят, в който се чества 140 г. от избухване на КресненскоРазложкото въстание и 40 г. от обявяване на Кресна за град, за празничен и неприсъствен
ден на територията на община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
инж. Мая Божинова – Председател на ОбС-Кресна, след проведено поименно гласуване с
13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №537
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна реши:
На 5-ти октомври 2018 г. да се проведе извънредна-тържествена сесия на ОбС-Кресна, във
връзка с честванията по повод 140 г. от избухване на Кресненско-Разложкото въстание и 40 г.
от обявяване на Кресна за град.

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

