ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №44 ОТ 01.03.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от г-н
Георги Георгиев – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0
„против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №587
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна предлага
на Кмета на община Кресна да прекрати Договора за наем на общинско жилище с лицето
Венцислав Угринов, поради натрупани задължения от неплащане на наем.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 № 1308/18.11.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на наследниците на
Христо Янчев Цветков, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №31/19.02.2019
г., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №588
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

№1308/18.11.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Христо Янчев Цветков, бивш жител на с.Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 030192 с площ от 8,000 дка /осем декара/, осма категория, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Равен“, землището на
с.Горна Брезница с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, съгласно скица-проект №
Ф00989/28.08.2018 г., който имот е образуван от имот № 030096, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1777/16.10.2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и 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 № 2203 от 27.07.1994 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на

Стоян Иванов Иванов, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №32/19.02.2019
г., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №589
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

№2203/27.07.1994 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Стоян Иванов Иванов жител на с.Горна Брезница, община Кресна, област
Благоевград – да бъде настанен в следните имоти:
1. Имот № 004969 с площ от 4,000 дка /четири декара/, девета категория, с начин
на трайно ползване „нива“, находящ се в местността „Шаремедовец“, землището на
гр.Кресна

с

ЕКАТТЕ

14492,

община

Кресна,

съгласно

скица-проект

№

Ф02489/18.07.2018 г., който имот е образуван от имот № 004286, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1603/12.08.2015 г.
2. Имот № 004967 с площ от 5,000 дка /пет декара/, девета категория, с начин на
трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в местността „Качен камък“,
землището на гр.Кресна с ЕКАТТЕ 14492, община Кресна, съгласно скица-проект №
Ф02491/18.07.2018 г., който имот е образуван от имот № 004036, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1776/09.10.2018 г.
3. Имот № 000683 с площ от 3,000 дка /три декара/, девета категория, с начин на
трайно ползване „нива“, находящ се в местността „Бресто“, землището на
с.Сливница,

с

ЕКАТТЕ

67369,

община

Кресна,

съгласно

скица-проект

№

Ф00355/18.07.2018 г., който имот е образуван от имот № 000010, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1775/09.10.2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и 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 № 946 от 02.09.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Яне Григоров Дулев, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№33/19.02.2019 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 №590
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

№946/02.09.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Яне Григоров Дулев, бивш жител на с.Ощава, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
1. Имот № 000787 с площ от 0,731 дка /нула декара и седемстотин тридесет и
един квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Др.сел.ст.тер.“,
находяща се в местността „Дрено“, землището на с.Ощава, община Кресна, с
ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, съгласно скица-проект № Ф00908/08.05.2018 г.,, който
имот е образуван от имот № 000767, описан в Акт за частна общинска собственост №
1781/22.01.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и 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 № 373 от 01.07.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Димитър Атанасов Граматички, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №34/19.02.2019 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 №591
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

№373/01.07.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Димитър Атанасов Граматички, бивш жител на с.Стара
Кресна, община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 009025 с площ от 2,877 дка /два декара и осемстотин седемдесет и
седем квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Нива“,
находяща се в местността „Шаявица“, землището на с.Стара Кресна, община
Кресна, с ЕКАТТЕ 39699, община Кресна, съгласно скица-проект № Ф00531/17.12.2018
г.,, който имот е образуван от имот № 009013, описан в Акт за частна общинска
собственост № 1783/04.02.2019 г.
2. Имот № 009024 с площ от 0,500 дка /нула декара и петстотин квадратни
метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Нива“, находяща се в местността
„Шаявица“, землището на с.Стара Кресна, община Кресна, с ЕКАТТЕ 39699,
община Кресна,

съгласно скица-проект № Ф00527/12.11.2018 г.,, който имот е

образуван от имот № 009013, описан в Акт за частна общинска собственост №
1783/04.02.2019 г.

3. Имот № 005025 с площ от 0,300 дка /нула декара и триста квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „Нива“, находяща се в местността
„Лашанец“, землището на с.Стара Кресна, община Кресна, с ЕКАТТЕ 39699,
община Кресна,

съгласно скица-проект № Ф00529/12.11.2018 г.,, който имот е

образуван от имот № 005012, описан в Акт за частна общинска собственост №
1782/04.02.2019 г.
4. Имот № 005026 с площ от 2,000 дка /два декара /, девета категория, с начин на
трайно ползване „Нива“, находяща се в местността „Лашанец“, землището на
с.Стара Кресна, община Кресна, с ЕКАТТЕ 39699, община Кресна, съгласно скицапроект № Ф00530/12.11.2018 г.,, който имот е образуван от имот № 005012, описан в
Акт за частна общинска собственост № 1782/04.02.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” и чл.
57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№35/20.02.2019 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 №592
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” и чл.
57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Искането на „Галба” ООД за издаване на разрешително за водовземане от минерална
вода от находище „Горна Брезница”, с. Горна Брезница е в съответствие с политиката на
общинския план за Развитие на община Кресна 2014-2020 г.
2. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за водовземане от минерална вода от
находище „Горна Брезница”, с. Горна Брезница, община Кресна от „Галба” ООД,
седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост” № 1 за срок от десет години
от датата на влизане в сила на разрешителното при следните експлоатационни
параметри:
Обект на водоснабдяване: „Тим билдинг център” находящ се в УПИ I-56, кв. 5 по ПР на
с. Горна Брезница,
Цел на водовземане: Водоползване за профилактика, когато минералните води се
ползват в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения
Средноденонощен дебит: до 0,8 л/сек.
Годишен воден обем: 25309,14 куб. м./год.
3. За разрешеното ползване на минерална вода да бъде заплащана такса съобразно
Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на
община Кресна, приета с Решение № 513 по Протокол № 38/03.08.2018 г. на ОбС гр.

Кресна
4. В изпълнение на настоящето Решение, Общински съвет гр. Кресна възлага на Кмета на
община Кресна, да предприеме всички необходими фактически и правни действия
свързани с издаването на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж
№ 10хг, находище „Горна Брезница”, с. Горна Брезница, община Кресна за захранване
на „Тим билдинг център” в УПИ I-56, кв. 5 по ПР на с. Горна Брезница, с титуляр по
разрешителното„Галба” ООД, с ЕИК/ Булстат: 121910375, седалище и адрес на
управление гр. София, ж.к. „Младост” № 1 за срок от 10 години, при спазване
изискванията на Закона за водите.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21 от ЗОЗЗ, чл. 124а/1/, чл. 124б/1/ и
чл. 59 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №36/21.02.2019 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 №593
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21 от ЗОЗЗ, чл. 124а/1/, чл. 124б/1/ и
чл. 59 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет –
Кресна:
1. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на НУПИ №006099,
з-ще Кресна от „Нива” в конкретно предназначение за „Склад и магазин за търговия със
скални облицовъчни материали” с площ на имота от 6645,00 кв.м.
2. Одобрява техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 2 и ал. 4, и чл.37 и, ал. 3 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №37/21.02.2019 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №594
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 37о, ал. 2 и ал. 4, и чл.37 и, ал. 3 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Кресна:

1.Приема

Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Кресна за

стопанската 2019/2020 г.
2.Дава съгласие за предоставяне на свободните пасища, мери и ливади за общо и за
индивидуално ползване, съгласно списък (Приложение No ІІ), неразделна част от това
решение.
3.Упълномощава Кмета на община Кресна, след извършване на необходимите проверки, да
сключи със земеделските стопани индивидуални договори за отдаване под наем на

пасищата, мери и ливадите за срок до пет селскостопански години, като всеки животновъд е
задължен да предостави списък с броя на притежаваните от него

регистрирани

селскостопански животни, като същият бъде заверен от лицензиран ветеринарен лекар за
населеното място.
Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Кресна
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №38/21.02.2019 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 №595
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие да бъдат осигурени средства за закупуване на спортни екипи за децата от Клуб по зумба
„Magik Star”, както и за закупуване на уреди за тренировка на децата – шалтета, гирички, въжета,
топки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №21/29.01.2019 г., относно приемане на отчета за
дейността на МКБППМН за 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 №596
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет
– Кресна, приема Отчет за работата на МКБППМН на територията на община Кресна, за
дейността на същата през 2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет от
Председателя на ОбС-Кресна с вх. №20/29.01.2019 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 №597
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
приема Отчет от инж. Мая Борисова Божинова – Председател на ОбС-Кресна за дейността на
ОбС-Кресна и неговите комисии, за периода от м. юли 2018 г. до м. декември 2018 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Отчет на Кмета на община
Кресна с вх. №24/08.02.2019 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 №598
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 №507 до Решение №518 по

Протокол №38/03.08.2018 г.; от Решение №519 до Решение №537 по Протокол №39/17.09.2018 г.; от
Решение №538 до Решение №539 по Протокол №40/05.10.2018 г.; от Решение №540 до Решение
№548 по Протокол №41/02.11.2018 г.; от Решение №549 до Решение №568 по Протокол
№42/07.12.2018 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №28/19.02.2019 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 №599
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта, Общински съвет – Кресна утвърждава Общински годишен план за младежта за 2019 г.
на община Кресна.
Годишният план за младежта за 2019 г. на община Кресна е неразделна част от настоящото
решение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и в
изпълнение на Условия за кандидатстване с проектни предложения, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №39/21.02.2019 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 №600
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и в
изпълнение на Условия за кандидатстване с проектни предложения, Общински съвет – Кресна,
реши:
1. Дава съгласие за подаване и реализиране на проектно предложение „Създаване на модел за
патронажна грижа в общините Симитли и Кресна” по процедура чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компонент 2”.
2. Одобрява Споразумение за партньорство между община Симитли и община Кресна.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кирил
Лазаров – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №601
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна предлага на

Кмета на община Кресна да сигнализира Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно
пътно управление на Агенция „Пътна инфраструктура” гр. Благоевград и КАТ

Благоевград относно необходимостта от промяна в пътната маркировка на главен път Е-79
в района на гр. Кресна и поставяне на прекъснати линии на пътното платно, за да има
достъп и излаз до бензиностанциите в Кресна, държавни учреждения и промишлена зона
за улесняване на населението и избягване на налаганите глоби.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

