ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №40 ОТ 05.10.2018 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, глава 6, чл. 30, т. 5 от Наредбата
за символиката на община Кресна, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна
с вх.№185/01.10.2018 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 №538

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, глава 6, чл. 30, т. 5 от Наредбата
за символиката на община Кресна, Общински съвет – Кресна:
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на община Кресна” на Елена Николова
Васева.
Мотиви за присъждане на званието:
- Пряк наследник на Димитър Попгеоргиев Беровски – началник-щаб на КресненскоРазложкото въстание;
- За съществен принос и съдействие за разкриване на факти от живота и делото на
Димитър Попгеоргиев след въстанието;
- За предоставяне на информация, снимков материал и съдействие за откриване на
гроба на войводата в с. Д. Гращица;
2. Присъжда званието „Почетен гражданин на община Кресна” на Стефан Александров
Карчев.
Мотиви за присъждане на званието:
- Внук на секретаря на Кресненско-Разложкото въстание – Стефан Карчев;
- За съдействие и предоставяне на архивни материали за живота и делото на Стефан
Карчев;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета с вх.№186/03.10.2018 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 №539

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
Предложение от Кмета с вх.№186/03.10.2018 г., относно безвъзмездно прехвърляне на
имоти публична общинска собственост /язовири/ на държавата, за следващо свое
заседание.

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

