ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №41 ОТ 02.11.2018 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, 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 № 2928/18.01.1996 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на наследниците на
Костадин Ангелов Петров, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№181/19.09.2018 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 №540
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 № 2928 от
18.01.1996 г. на ПК гр.Кресна/, както следва:
Наследниците на Костадин Ангелов Петров бивш жител на с.Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 040003 с площ от 5,334 дка /пет декара и триста тридесет и четири
квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“,
находящ се в местността „Равно боре“, землището на с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ
16136, община Кресна, съгласно скица-проект № Ф00987/20.08.2018 г., който имот е
образуван от имот № 040002, описан в Акт за публична общинска собственост №
1771/31.08.2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх.№194/22.10.2018 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 №541
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна не приема
Предложение от Кмета на община Кресна с вх.№194/22.10.2018 г., относно искане за предоставяне
на имоти от общинския поземлен фонд по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за
неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Григор
Илиев Хаджистоянов, тъй като имотите попадат в общинска горска територия, видно от Писмо от
Кмета на община Кресна с вх. №203/08.11.2018 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №189/09.10.2018 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 №542

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага за
разглеждане Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №189/09.10.2018 г., относно даване на
съгласие за отписването на дяловото участие на община Кресна във общинска фирма „ТИСА”
ЕООД, за следващото свое заседание, след изслушване на г-жа Василка Ангелова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 и чл.39, ал.4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№190/10.10.2018 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 №543
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 и чл.39, ал.4 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Кресна, реши:
1.На основание чл.5, ал.3 от Договор с изх.№ Д – 119/22.12.2014 г., във връзка с чл.15, ал.1,
т.8 от ЗОС, прекратява Договор с изх.№ Д – 119/22.12.2014 г., сключен между община
Кресна и Агенция по заетостта – гр.София.
2.Възлага на Кмета на община Кресна да извърши всички фактически и правни
действия за правилното и законосъобразно прекратяване на Договор с изх.№ Д –
119/22.12.2014 г.
3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.39, ал.4 от ЗОС,
Общински съвет – гр.Кресна дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на
ползване за срок от 10 години върху имот, представляващ помещение – „офис” с площ
от 34,21 кв.м.(част от офис с площ от 112,40 кв.м.), находящ се на партерен етаж в
административната сграда на община Кресна.
4.Възлага на Кмета на община Кресна да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – гр.Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
разпореждане с общинско имущество, собственост на община Кресна, във връзка с Предложение
от Кмета на община Кресна с вх. №191/17.10.2018 г., след проведено поименно гласуване с 9 гласа
„за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №544

Общински съвет – Кресна, реши:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и ал.10 от Закона
за общинската собственост 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.ІІ.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.4 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
разпореждане с общинско имущество, собственост на община Кресна намалява одобрената
пазарна оценка в размер на 125 932 лв. без ДДС, със 25% от първоначално обявената, а именно в
размер на 94 449 лв./деветдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и девет лева/ без
ДДС, общо за сгради и земя.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби, от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите на конфликт на интереси, във връзка с Предложение от Председателя на ОбСКресна с вх. №196/24.10.2018 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 №545
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби, от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите на конфликт на интереси, Общински съвет – Кресна, приема Вътрешни правила за
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в
Общински съвет-Кресна, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част
от него.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Питане от Янка Стоянова
Тапанска с вх. №192/22.10.2018 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 №546
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Питане от Янка Стоянова Тапанска с вх. №192/22.10.2018 г. и възлага на комисията по
законност, правни въпроси, права на човека, жалби и сигнали на гражданите, образование,
здравеопазване, социални дейности, екология, туризъм, култура, вероизповедание и спорт да
отговори на питането писмено.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Питане от Янка Стоянова
Тапанска с вх. №193/22.10.2018 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 №547
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Питане от Янка Стоянова Тапанска с вх. №193/22.10.2018 г. и възлага на комисията по
законност, правни въпроси, права на човека, жалби и сигнали на гражданите, образование,
здравеопазване, социални дейности, екология, туризъм, култура, вероизповедание и спорт да
отговори на питането писмено.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Георги
Димитров Георгиев – общински съветник, след проведено тайно гласуване с 7 гласа „за”,

4

„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №548
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна променя
Структурата на Общинска администрация – Кресна – в частта заместник – кметове от два на един.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
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