ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №43 ОТ 25.01.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Жалба от Борис
Владимиров Начев с вх. №13/16.01.2019 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 1
„против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №569

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема за сведение Жалба от Борис Владимиров Начев с вх. №13/16.01.2019 г., относно
закупуване на гробно място.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Подписка от
населението на с. Ощава с вх. №236/20.12.2018 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”,
1 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №570

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема за сведение Подписка от населението на с. Ощава с вх. №236/20.12.2018 г., относно
отстраняване на Кметския наместник на селото.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Георги
Димитров Георгиев – общински съветник с вх. №229/04.12.2018 г., след проведено поименно
гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, ОбС- Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №571

На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши да
отпадне чл. 26 /6/ от действащия Правилник за работата и дейността на Общински съвет –
Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Борис Сандански с вх. №215/22.11.2018 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 №572

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
възлага на Кмета на община Кресна да осигури 5 000,00 лв. от Бюджета на община Кресна
за 2019 г. за откриване, опазване и популяризиране на културно-историческото
наследство на района, по Предложение на Борис Сандански с вх. №215/22.11.2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета
на община Кресна с вх.№240/21.12.2018 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 №573

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
отпуска финансови средства в размер на 1 000,00/хиляда лева/ за превод на книга по
заявление на Иван Крумов Монев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Иванка
Иванова Митрина с вх. №241/21.12.2018 г. и Заявление от Йордан Димитров Божинов с вх.
№18/21.01.2019 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 №574

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие таксата за храна на внуците на Иванка Иванова Митрина – Василен Ивайлов
Митрин и Ивана Ивайлова Митрина – ученици в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде
поета от ОбА-Кресна, считано от 01.01.2019 г., до края на 2019 г., като разхода да бъде за сметка
на §4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на
община Кресна за 2019 г.
2. Дава съгласие таксата за храна на децата на Йордан Димитров Божинов – Димитър Йорданов
Димитров и Диляна Йорданова Димитрова – ученици в СУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна,
да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от 01.01.2019 г., до края на 2019 г., като разхода да бъде за
сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета
на община Кресна за 2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заявление от
Ж.Н. Хор „Чинарите” с. Горна Брезница с вх.№2/07.01.2019 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 №575

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
отпуска средства в размер на 100,00 лв. /сто лева/ месечно за музикален ръководител на Ж.Н. Хор
„Чинарите” с. Горна Брезница.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. 235/19.12.2018 г., след проведено поименно гласуване с 7
гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №576

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Кресна:
1.
Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на
кметове на кметства в община Кресна, считано от 01.01.2019 г., както следва:
№ по
ред

Наименование на длъжността и населеното място

Размер
на
основната
месечна заплата

1
2
3

Кмет на кметство с.Долна Градешница
Кмет на кметство с.Сливница
Кмет на кметство с.Горна Брезница

740 лв.
740 лв.
740 лв.

2.
Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с
постоянен и непостоянен характер да се определят от Кмета на общината съгласно
действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за
организация на работната заплата в община Кресна.
Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на община Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от
Искра Георгиева – Управител на „Аделина Стил-99” ЕООД с вх. №3/08.01.2019 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 №577
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на Предложение от Искра Георгиева – Управител на „Аделина Стил-99” ЕООД с
вх. №3/08.01.2019 г., относно съвместно извършване на строителни дейности за оформяне на
площадното пространство в с. Долна Градешница за следващо свое заседание, след предоставяне
на готов цялостен проект.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №10/15.01.2019 г., след
проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №578
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна одобрява Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на община Кресна за 2019 г.
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Кресна за
2019 г. е неразделна част от настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Решение №704 от 05 октомври 2018 г. на Министерски съвет и Заповед
№ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №234/17.12.2018 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 №579
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, Решение №704 от 05 октомври 2018 г. на Министерски съвет и Заповед
№ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите, 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
заличават следните административни услуги:
код от Вид административна услуга
Обикновена
Експресна
срок/р.д.
АР
срок/р.д./ цена/лв./
цена/лв./
/
Служебно издаване на удостоверение за
правно ограничение
4
7
Без такса
1
Без такса

1987
2074

Предоставяне на данни по гражданската
регистрация на държавни органи и
институции
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
за първи път

7

Без такса

1

Без такса

7

4

1

6

7

4

1

6

3

4

3

4

3

4

7

Без такса

1

5

14

100

30

Без такса

Издаване на удостоверение за постоянен
2129

адрес за първи път
Издаване на документи от значение за
признаване, упражняване или погасяване на

2013

права или задължения по Закона за местните
данъци и такси
Предоставяне на данъчна и осигурителна

2125

информация
Издаване на препис от документ за платен

2397

данък върху недвижими имоти и такса за
битови отпадъци
Издаване на разрешение за преместване на

2102

растителност
Презаверяване на скица, от издаването на

2399

която са изтекли 6 месеца
Приемане и удостоверяване предаването на

2026

екзекутивна документация
Предварително съгласие за прокарване на

2044

съоръжения на техническата
инфраструктура
Одобряване на инвестиционен проект за

2055

съдебна делба с ЕСУТ

0,20% от
30

пр.ст-ст

30

Без такса

14

50

30

100

Освидетелстване на сгради и издаване на
заповед за премахване /поправяне или
заздравяване/ на строежи, негодни за
2096

използване или застрашени от самосрутване
Издаване на разрешение за ползване чрез

2003

експлоатация при извършване на специално
ползване на пътища
Промяна на предназначението на поземлени

2028

имоти в горски територии от общинския
горски фонд

Издаване на разрешение за разкопаване на
улични и тротоарни настилки и вътрешно
2042

квартални пространства (за строежи с влязло
в сила разрешение за строеж)

30

30
50лв.нов

7
1995

строеж

Вписване в регистъра на технически паспорт

20 лв.-

на строеж

съществу
ващ

Издаване на удостоверение за вписване в

строеж

регистъра на лице, представили
разрешително за упражняване на частна
2106

ветеринарномедицинска практика

7

Без такса

3

Без такса

Регистрация на собственици на пчели и
2029

пчелни семейства (извършва се от
кметствата)

2.
Към Приложение №7 - Такси по административния регистър се добавят
следните административни услуги:
Експресн
код от Вид административна услуга
Обикновена
а
АР
срок/р.д./ цена/лв./ срок/р.д. цена/лв./
/
Промяна на предназначението на сгради
4
30 Без такса
Издаване на разрешение за продължаване на
строителството по спрян строеж
110
30
50,00
Обработване на заявление – декларация за
обстоятелствена проверка
111
Разрешаване

изработването

на

план

7

20,00

30

30,00

60

100,00

14

50,00

–

извадка от подробен устройствен план (ПУП)
112

114

115

Издаване на сертификат за инвестиция клас
В по Закона за насърчаване на инвестициите
Издаване на разрешение за ползване на
пътища за дейности извън специално
ползване

3.

Създава се ново приложение №8б „Такси във връзка със Закона за достъп
до обществена информация”, определени със Заповед на Министъра на финансите:
Предоставяне на информация на:

1. Дискета – 1 брой – 0,50 лв./без ДДС/;
2.

CD – 1 брой – 0,50 лв. /без ДДС/;

3.

DVD – 1 брой – 0,60 лв. /без ДДС/;

4.

Разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв. /без ДДС/;

5.

Ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв. /без ДДС/;

6.

Факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв. /без ДДС/;

7.

Видеокасета – 1 брой – 3,25 лв. /без ДДС/;

8.

Аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв. /без ДДС/;

9.

Писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв. /без ДДС/.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№16/18.01.2019 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 4 „против” и 2
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №580

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет – Кресна утвърждава промени в Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Кресна, както
следва:
В Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Изменят и се създават текстове, както следва:
БИЛО: Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените
на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на
населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях,
които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от
Закона за устройство на територията.
СТАВА: Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените
на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради
в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
БИЛО: Чл.9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на
собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат
данък съответно на частите си.
СТАВА: Чл.9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на
собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко
лица, те дължат данък съответно на частите си.
БИЛО: Чл.10. (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от
съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот
за сметка на останалите.

СТАВА: Чл.10. (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от
съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за
целия имот за сметка на останалите.
СЪЗДАВА СЕ НОВА ал.2 към чл.15 За жилищни имоти, разположени на
територия на населеното място или селищно образование, включени в Списъка на
курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение
на МС №153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище
на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като
места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва:
а/ 5,00%о върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите,
разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курарти
от национално значение, включении в списъка по ал.2;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 5 до 7 на хиляда
б/ 4,5,00%о върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите
включении в списъка по ал.2, извън тези по буква «а».
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 4,5 до 6 на хиляда
БИЛО: Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на
подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.
СТАВА: Чл.20. При определяне на данъка се спазва чл.14 и чл.15 от Закона за
местните данъци и такси.
Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Изменят и се създават текстове, както следва:
БИЛО: Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя
съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината
на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – 0,45лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 0,34 лв. до 1,02 лв. за 1 kW
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 0,40лв. до 1,20 лв. за 1 kW
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 0,54 лв. до 1,62 лв. за 1 kW
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW;

Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 1,10 лв. до 3,30 лв. за 1 kW
5. над 110 kW – 1,50 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 1,23 лв. до 3,69 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите,
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
СТАВА: Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента –
имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както
следва:
1.до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 0,34 лв. до 1,20 лв. за 1 kW
2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 0,54лв. до 1,62 лв. за 1 kW
3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 1,10 лв. до 3,30 лв. за 1 kW

4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,23лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 1,23 лв. до 3,69 лв. за 1 kW
5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,60лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 1,60 лв. до 4,80 лв. за 1 kW.
6. над 245 kW– 2,10 лв. за 1 kW;
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 2,10 лв. до 6,30 лв. за 1 kW.
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери:

Брой на годините от годината на
производство, включително годината

Коефициент

на производство

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на
автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория,
с екологични категории "Евро

1,10

1" и "Евро 2"

"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40

БИЛО: Чл.41. (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
СТАВА: Чл.41. (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т. е в следните размери:
БИЛО: Чл.41. (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима
максимална маса е в размер -15,00 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
СТАВА: Чл.41. (6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустивма
максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 10,00 лв. за всеки
започнати 750 кг товароносимост.
СЪЗДАВА СЕ НОВА ал.14 към чл.41 Когато в регистъра по чл.54, ал.1от
ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се
приема, че превозното средство е без екологична категория.
БИЛО: Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на
екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” , данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление.
СТАВА: Чл.45. (1) се отменя.
БИЛО: Чл.45. (2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 Kw
включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се

заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто
намаление, от определения по чл.55, ал.1 и 3 данък от ЗМДТ.
СТАВА: Чл.45. (2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74
Kw включително и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, повисоки от "Евро 4"– с 60 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.3 данък от
ЗМДТ.
БИЛО: Чл.45. (3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологичните категории "Евро 3" и
"Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите „Евро 5”,
„Евро 6” и „ЕЕV” с 50 на сто намаление, от определения в чл.55, ал.5,6,7 и 13 данък от
Закона за местните данъци и такси.
СТАВА: Чл.45. (3)

За автобусите, товарните автомобили, с технически

допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологичната категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20
на сто намаление, а за съответстващите „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” с 50 на сто
намаление, от определения в чл.55, ал.5,6,7 и 13 данък от Закона за местните данъци и
такси.
БИЛО: Чл.45. (5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4, „Евро 5”, „Евро 6”
и „EEV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична
категория.
СТАВА: Чл.45. (5)

Когато в регистъра по чл.55, ал.1 от ЗМДТ няма данни за

екологичната категория на моторното превозно средство се приема, че превозното
средство е без екологична категория.
БИЛО: Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по
постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато
не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.
СТАВА: Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по
постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от
ЗМДТ – в приход в приход на общината по регистрацията на превозното средство.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.52, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община

Кресна, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.№14/16.01.2019 г., след
проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против”

и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна,

прие:
Р Е Ш Е Н И Е №581
На основание чл.52, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Кресна, Общински съвет – Кресна приема проект на Бюджет на община Кресна, област
Благоевград за 2019 г., както следва:

1.1. По приходите:
1.1.1. Приходи с държавен характер
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
1.1.1.2. Преходен остатък
1.1.1.3. Средства по §8803

4834000,00
2797037,00

1.1.2. Приходи с общински характер
В т.ч.:
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/
1.1.2.2. Данъчни приходи
1.1.2.3. Неданъчни приходи
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане
1.1.2.5. Капиталова субсидия
1.1.2.6. Предоставени трансфери
1.1.2.7. Преходен остатък
1.1.2.8. Средства по §8803

2036963,00

1.2. По разхода
В т.ч.:
1.2.1. За делегираните от държавата дейности
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на делегираните от дъравата дейности
1.2.3. За местни дейности
в т.ч. Резевр
-

4834000,00

2688167,00
161267,00
-52397,00

464500,00
319000,00
852272,00
93900,00
273300,00
-72324,00
168143,00
-61828,00

2797037,00
61864,00
1975099,00
11000.00

2.Приема разпределението на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и
общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4;
3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо;
4. Приема програма за капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 527 368 лв., съгласно

Приложение №13 - Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи:
4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 273 300 лв.
по Приложение №13 за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.;
4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 200 412 лв., съгласно Приложение №13 и 9570 лв.
преходен остатък от приходи от продажби през 2018 г., съгласно същото приложение;
4.3. Приема разчет за капиталови разходи от преходните остатъци на делегираните от държавата
дейности, както следва: за д-ст 311 "Детски градини" - 3700 лв., за дейност 322 "Общообразователни
училища" - 3000 лв. и за д-ст 551 "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" - 2500 лв.,
съгласно Приложение №13;
5. Утвърждава разходите за заплати за 2019 г., без звената от системата на народната просвета,
които прилагат системата на делегиран бюджет и определя:
5.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"
съгласно Приложение №2 и №4;
5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г.,съгласно Приложение №2 и №4;
5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности
описани в Проекто бюджета за 2019 г.;
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос - 3890.00 лв.;
6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 20000 лв., които да бъдат изплащани
според изпълнението на бюджета на община Кресна;
6.3 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2019 г., предоставени във вид на
помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 80 лв., която се дава за самотни, без близки и
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица;
6.4. Субсидии за:
6.4.1 читалища - 56940 лв.;
6.4.2 за организации с нестопанска цел /без читалища/- 148380лв.;
6.4.3. за Футболен клуб с.Долна Градешница - 4000 лв.;
6.4.5. Шахматен клуб гр.Кресна - 4000 лв.
6.5 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на средствата по т.6.1-6.4;
7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 5 000 лв.
и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 2000 лв.;
8. Приема лимит за СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата по трудови
правоотношения;
9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовоте на кметства и кметските
наместници, както следва:
9.1. За Кмета на община Кресна - 250 литра гориво на месец;
9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец;
9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна - 50 литра гориво на месец;
9.4. Кметски наместник на с.Ощава - 65 литра гориво на месец;
10.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от

местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 12;
11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз ,
съгласно Приложение №8;
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2019 г.
и прогнозни показатели за периода 2020 и 2021 г., както и бюджетна прогноза 2020 - 2022 г., по
Приложение № 14;
13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на СУ "Св.Пайсий
Хилендарски" - гр.Кресна;
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.3 от ЗПФ ;
15. Определя маскималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.4 от ЗПФ ;
16. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 763 575 лв., от които
да бъдат разплатени от бюджета за 2019 г.., по План-график за погасяване Приложение № 5 в
размер на 261 500 лв., определя и размера на просрочените вземания от минали години,
които да бъдат погасени през 2019 г. р размер на 158 000 лв.;
17. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
17.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност,
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
18. Възлага на Кмета на общината:
18.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
18.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
18.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети
и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
18.5. Да информира Общински съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване
на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджтните разходи на полугодие;
18.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;
18.7 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински
проекти , в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и Министерството на
финансите;
19. Упълномощава Кмета:
19.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средстваот ЕС,
по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации,

чиито бюджет е част от общинския бюджет;
19.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договая срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 г.;
19.1.2. При предоставяне на времнни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;
19.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
19.1.4. Във всички останали случи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
общински съвет;
19.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като
не се променя предназначението на средствата в края на годината;
19.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по Европейски структурни и ивестиционн фондове и от други
донори, по международни,национални и други програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
19.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на
плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;
20. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорстваи в съответствие с волята на дарителя,
и да информира Общински съвет на всяка сесия, в случаите, когато има постъпили дарения;
21. Приема разпределението на Преходните остатъци по Справка за разпределение на преходните
остатъци от 2018 г. по бюджета на общината от 2019 г. - Приложение № 6
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 15
Допълнителни приложения:
1. Приложение № 7 - Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2019 г. на община Кресна;
2. Приложение №9- Разпределение на субсидията за 2019 г. по читалища;
3. Приложение № 10 -Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ и 5 бр. калкулации за ТБО;
придобиване на имущество;
4. Приложение № 11 - Бюджет и щатно разписание на д-ст 550 "Център за социална рехабилитация
и интерграция" и дейност 526 "Център за обществена подкрепа";
5. Приложение №12 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;
6. Приложение №13 - Списък на обектите, финансирани със сревдства от капиталови разходи на
община Кресна;
7. Приложение №14 -Бюджетна прогноза.

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

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. №15/16.01.2019 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 №582
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Дава

съгласие

за

изпълнението

на

проект

„Виртуален

и

мобилен

музей

на

биоразнообразието”/Mobile Biodiversiti/ по Програма за сътрудничество INTERREG V-A
Гърция-България 2014-2020 г., където община Кресна участва като водещ партньор.
2. Удостоверява, че цялото оборудване, закупено за нуждите на проекта, ще бъде изцяло
функционално и експлоатирано в неговата цялост в продължение на най-малко 5 години след
края на проекта.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №233/07.12.2018 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 №583
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 приетият с Протокол №8/04.12.2018 г., Решение №1 на ОБЕСУТ
при ОбА-Кресна подробен устройствен план – Пп /парцеларни планове/ за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания както следва:
ПУП-ПРЗ за част от ПИ№021063, м.,,Ридо”, землище с.Стара Кресна с площ
100.00м² с цел преотреждане му от ,,нива” в УПИ с установена устройствена зона ,,Сти”
и конкретно предназначение: ”За техническа инфраструктура”- „Базова стания на „А1
България” ЕАД BLG 0092.А., възложител по силата на Н.А. за учредяване право на
строеж (суперфиция) и сервитут върху недвижим имот №12, том І, рег. №422, дело
№10/2004г. и Н.А. за поправка на нотариален акт за учредяване право на строеж
(суперфиция) и сервитут върху недвижим имот №108, том І, рег. №1158, дело №80/2012г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, чл.
62а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №237/20.12.2018 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 №584
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, чл.
62а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Кресна
разрешава изготвянето на ПУП-ПР за изменение на регулацията на кв. 52 по ПР на гр. Кресна за
улично платно по кадастрална линия с осови точки №158а-№155а с широчина 8 метра.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №5/10.01.2019 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 №585
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
Общински съвет – Кресна:
1. Дава предварително съгласие за изработване на ПУП-Пп (парцеларен план) за строеж:
„Водопровод за питейна вода за ПИ№008069 и ПИ№008073” и ПУП-Пп (парцеларен план)
за строеж: „Ел. захранващ кабел 20кV за ПИ№008069 и ПИ№008073”, м. „Водопоя”, з-ще с.
Долна Градешница и определя срока на валидност на предварителното съгласие 5 години за
имотите от общинския поземлен фонд, необходими за изграждането на горецитираните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на
с.Долна Градешница както следва:
- ПИ №000183-полски път, публична общинска собственост на община Кресна,
м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница с дължина на прокарване 404,50м и площ с
ограничения в ползването ú 0,353дка, за изграждане на строеж: „Водопровод за питейна вода
за ПИ№008069 и ПИ№008073”, собственост на Костадин Иванов Токов;
- ПИ №000183-полски път, публична общинска собственост на община Кресна,
м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница с дължина на прокарване 210,80м и площ с
ограничения в ползването ú 0.587дка за изграждане на строеж: „Ел. захранващ кабел 20кV за
ПИ№008069 и ПИ№008073”, собственост на Костадин Иванов Токов.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да издаде заповед за учредяване на възмездно право
на прокарване по чл.193, ал.4 от ЗУТ по цени установени с Решение №710 по Протокол №31
от 26.10.2010г. на ОБС гр. Кресна през: ПИ №000183-полски път, публична общинска
собственост на община Кресна, м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница с дължина на
прокарване 404,50м и площ с ограничения в ползването ú 0,353дка за изграждане на строеж:
„Водопровод за питейна вода за ПИ№008069 и ПИ№008073” и през ПИ №000183-полски
път, публична общинска собственост на община Кресна, м.„Водопоя”, з-ще с.Долна
Градешница с дължина на прокарване 210,80м и площ с ограничения в ползването ú
0.587дка
за изграждане на строеж: „Ел. захранващ кабел 20кV за ПИ№008069 и
ПИ№008073”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №5/10.01.2019 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 №585А
1.Дава предварително съгласие за учредяване на право на прокарване на отклонение от
общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура по реда на чл.193, ал.4 от
ЗУТ по цени установени с Решение №710 по Протокол №31 от 26.10.2010г. на ОБС гр. Кресна
с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници и определя срок на
валидност на предварителното съгласие 5 (пет) години за засегнатия общински имот
ПИ№008022 с начин на трайно ползване пасище-мера; публична общинска собственост на
община Кресна; м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с дължина на прокарване 51,60м и

площ с ограничение в ползването ú 0.207дка за изграждане на строеж: „Ел. захранващ кабел
20кV за ПИ№008069 и ПИ№008073”.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да издаде заповед за учредяване на възмездно право
на прокарване по чл.193, ал.4 от ЗУТ по цени установени с Решение №710 по Протокол №31
от 26.10.2010г. на ОБС гр. Кресна за изграждане на строеж: „Ел. захранващ кабел 20кV за
ПИ№008069 и ПИ№008073”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №5/10.01.2019 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 №585Б
I. Разрешава изработване на ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за
изграждане на строеж: „Водопровод за питейна вода за ПИ№008069 и ПИ№008073”, за
реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „ОРАНЖЕРИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕРИТОРИЯ” без промяна на досегашното предназначение на земята на имота „земеделска
територия-нива” по чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ на основания чл.12, ал.3 от
ЗУТ, м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница, община Кресна, ЕКАТЕ 22068, собственост на
Костадин Иванов Токов, съгласно н. а. по давност №23, том І, рег. №457, дело №18, вписан в
Служба по вписвания САНДАНСКИ, вх. рег. №253 от 13.02.2017г., Акт №139, том 1, дело 139
от 2017г., което ще се реализира от съществуващ водопровод за с. Долна Градешница с
ПЕВП Ф90. Дължината на проектния водопровод е 404.50м

и площ с ограничение в

позването ú 0,743дка, преминаващ през следните имоти:
1. ПИ 000183-селско стопанска, полски път, публична общинска, собственик община
Кресна, рег. №Д139 в община Кресна, з-ще с.Долна Градешница с дължина на прокарване
404,50м и площ с ограничения в ползването ú 0,353дка;
2. ПИ №008042-селско стопанска, нива, частна, собственици: н-ци на Григор Николов
Гандеров и Димитър Атанасов Николов в община Кресна, м.„Водопоя”, з-ще с.Долна
Градешница с площ с ограничение в ползването и 0.097дка;
3. ПИ №008043-селско стопанска, нива, на юридически лица- „НИКОСТРАНС” ЕООД,
рег. № Ю121256370 в община Кресна, м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница с площ с
ограничение в ползването и 0.152 дка;
4. ПИ №008070-селско стопанска, лозе, частна, собственици: н-ци на Атанас Илиев
Мицев, рег. №Д77 в община Кресна, м. Водопоя, з-ще с. Долна Градешница с площ с
ограничение в ползването и 0.011 дка;

5. ПИ №008071-селско стопанска, лозе, частна, собственици: н-ци на Атанас Илиев
Мицев, рег. № Д77 в община Кресна, м. Водопоя, з-ще с. Долна Градешница с площ с
ограничение в ползването и 0.016 дка;
6. ПИ №008072-селско стопанска, лозе, частна, собственици: н-ци на Атанас Илиев
Мицев, рег. №Д77 в община Кресна, м. „Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с
ограничение в ползването и 0.023 дка;
7. ПИ №008073-селско стопанска, нива, частна, собственик Костадин Иванов Токов,
община Кресна, м. „Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в
ползването и 0.091 дка;
II. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП-Пп (парцеларен план за
елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия) за
изграждането на строеж: „Водопровод за питейна вода за ПИ№008069 и ПИ№008073,
м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница, община Кресна, ЕКАТЕ 22068, собственост на
Костадин Иванов Токов за реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на
„ОРАНЖЕРИЯ

В

ЗЕМЕДЕЛСКА

ТЕРИТОРИЯ”

без

промяна

на

досегашното

предназначение на земята на имота „земеделска територия-нива” по чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и
чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ на основания чл.12, ал.3 от ЗУТ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №5/10.01.2019 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 №585В
I. Разрешава изработване на ПУП-Пп (парцеларен план) за елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за
изграждане на строеж: „Ел. захранващ кабел 20кV за ПИ№008069 и ПИ№008073”, за
реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „ОРАНЖЕРИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕРИТОРИЯ” без промяна на досегашното предназначение на земята на имота „земеделска
територия-нива” по чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ на основания чл.12, ал.3 от
ЗУТ, м.„Водопоя”, з-ще с.Долна Градешница, община Кресна, ЕКАТЕ 22068, собственост на
Костадин Иванов Токов, съгласно н. а. по давност №23, том І, рег. №457, дело №18, вписан в
Служба по вписвания САНДАНСКИ, вх. рег. №253 от 13.02.2017г., Акт №139, том 1, дело 139
от 2017г., което ще се реализира от съществуващ бетонов стълб. Дължината на проектния ел
захранващ кабел е 389.00м и площ с ограничение в ползването ú 1.619дка, преминаващ през
следните имоти:
1. ПИ№000173-транспорт, местен път, публична държавна, собственик Държавата-Т,
рег. № Д145, в община Кресна, з-ще с. Долна Градешница с дължина на прокарване 74.40м и
площ с ограничение в ползването ú 0.298дка;

2. ПИ№000183-селско стопанска, полски път, публична общинска,
община Кресна,

собственик

рег. №-Д139 в община Кресна, з-ще с.Долна Градешница с дължина на

прокарване 210,80м и площ с ограничения в ползването ú 0.587дка;
3. ПИ№000184-селско стопанска, полски път, публична общинска,собственик община
Кресна, рег. № Д139 в община Кресна, з-ще с.Долна Градешница с дължина на прокарване
52.20м и площ с ограничения в ползването ú 0.177дка;
4. ПИ№008022-селско стопанска, пасище, мера-публична общинска, собственик
община Кресна,

рег № Д139 в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с дължина на

прокарване 51,60м и площ с ограничение в ползването ú 0.207дка;
5. ПИ№008039-селско стопанска, нива, частна общинска, собственик община Кресна,
рег. № А740Д в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в ползването
ú 0.069дка;
6. ПИ№008040-селско стопанска, нива, частна общинска собственик община Кресна,
рег. № А740Д в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в ползването
ú 0.055дка;
7. ПИ№008041-селско стопанска, нива, частна, собственик Йордан Атанасов Георгиев
в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в ползването ú 0.031дка;
8. ПИ№008070-селско стопанска, лозе, частна, собственост на н-ци на Атанас Илиев
Мицев, рег. № Д77 в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в
ползването ú 0.011дка;
9. ПИ№008071-селско стопанска, лозе, частна, собственост на н-ци на Атанас Илиев
Мицев, рег. № Д77 в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в
ползването ú 0.016дка;
10. ПИ№008072-селско стопанска, лозе, частна, собственост на н-ци на Атанас Илиев
Мицев, рег. №Д77 в м.„Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в
ползването ú 0.023дка;
11.ПИ№008073-селско стопанска, нива, частна, собственост на Костадин Иванов Токов,
м. „Водопоя”, з-ще с. Долна Градешница с площ с ограничение в ползването ú 0,145 дка;
II.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане
на строеж: „Ел. захранващ кабел 20кV за ПИ№008069 и ПИ№008073”, м.„Водопоя”, з-ще
с.Долна Градешница, община Кресна, ЕКАТЕ 22068, собственост на Костадин Иванов Токов
за реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „ОРАНЖЕРИЯ В
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ” без промяна на досегашното предназначение на земята на

имота „Земеделска територия-нива” по чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ на
основания чл.12, ал.3 от ЗУТ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №17/18.01.2019 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 №586
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Кресна:
1. Разрешава да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години
върху следния недвижим имот
-помещение (стая № 1) с площ от 21,30 кв.м., І ет. от 2МС – „Читалище” в УПИ І
– 262, кв.28 по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна
-санитарно помещение (WC и умивалня) с площ от 5,29 кв.м., І ет. от 2МС –
„Читалище” в УПИ І – 262, кв.28 по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна
-помещение (стая № 2) с площ от 11,81 кв. м, ІІ ет. от 2МС – „Читалище” в УПИ І – 262,
кв.28 по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна:
на Сдружение с нестопанска цел „Нов избор” със седалище гр. Кресна,
ул.”Отец Паисий” №2 с цел предоставяне на социални услуги за хората с увреждания,
нуждаещи се от социално – здравни консултации, рехабилитация и др. на територията
на община Кресна.
2. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1, т.5 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,
възлага на кмета на община Кресна да издаде заповед и сключи договор.

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

