ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №46 ОТ 02.05.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Олег Стоянов
Велков с вх.№26/12.02.2019 г., относно освобождаване на децата му от такса за храна, след

проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”
прие:

и 0 „въздържал се”, ОбС – Кресна,

Р Е Ш Е Н И Е №603
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие таксата за храна на децата на Олег Стоянов Велков – Иван Олегов Велков и Стоян Олегов
Велков, 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 Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №65/11.04.2019 г., относно заявление от Елка Лазарова Никова за
освобождаване на дъщеря й от такса за детска градина, след проведено поименно гласуване с 12
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №604
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага за
разглеждане Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №65/11.04.2019 г., относно заявление от Елка
Лазарова Никова за освобождаване на дъщеря й от такса за детска градина, за следващо свое
заседание, след представяне на медицински документи от заявителката.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на община
Кресна с вх. №51/20.03.2019 г., относно заявление от Павел Владимиров Илиев за предоставяне на
земя, с която да бъде компенсиран за сметка на отказаната му за възстановяване с Решение №541
по Протокол №41/02.11.2018 г. на ОбС-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 №605
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, връща Писмо
от Кмета на община Кресна с вх. №51/20.03.2019 г., за извършване на проучване каква е
възможността за извършване на замяната.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.4, ал.1 и чл.9, ал.2 от Наредба 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. №52/20.03.2019 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против”
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

и 1

Р Е Ш Е Н И Е №606
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за

общинската собственост и във връзка с чл.4, ал.1 и чл.9, ал.2 от Наредба за условията и реда за

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско
имущество, собственост на община Кресна, Общински съвет – Кресна, реши:

1. Започване на процедура за учредяване право на строеж в УПИ ІІ – 75, кв.21а по ПР на с.Долна

Градешница, община Кресна за „навес” с площ от 120,00 кв.м. към търговски обект № 13.

/Съгласно чл.37, ал.1 от ЗОС право на строеж може да се учреди само в имоти – частна
общинска собственост чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на
Общински съвет./ За УПИ ІІ – 75, кв.21а по ПР на с.Долна Градешница, община Кресна, е

съставен АКТ за частна общинска собственост № 1192/21.02.2001 г. Имотът (правото на строеж

за „навес” ) е включен в годишната Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2019 г. към т.ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА
ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА.

2. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване за „навес” с

площ от 120,00 кв.м. към търговски обект № 13 в УПИ ІІ – 75, кв.21а по ПР на с.Долна
Градешница, община Кресна.

3. Приема определената пазарна стойност за учреденото право на строеж, изготвена от
лицензиран оценител на стойност 1539,00 лв./хиляда петстотин тридесет и девет лева/.

4. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Мая Божинова и
Севда Стоилкова.

5. Упълномощава Кмета на община Кресна да извърши всички необходими процедури по
подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на
строеж за „навес” с площ от 120,00 кв.м. към търговски обект № 13 в УПИ ІІ – 75, кв.21а по
ПР на с.Долна Градешница, община Кресна.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.3, ал.1 от Наредба 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. №53/20.03.2019 г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа
„за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №607
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.3, ал.1 от Наредба за
условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси

за

разпореждане с общинско имущество, собственост на община Кресна, Общински съвет – Кресна,
реши:

1. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №126014 – Ливада, с
площ от 1,103 дка., м. „Фудуловото”, з.с. Влахи, община Кресна.

2. Намалява пазарната оценка на имота от 1020,00 лв. /хиляда и двадесет лева/ на 800,00 лв.

/осемстотин лева/, като определя същата цена за начална при провеждането на публичния
търг с явно наддаване.

3. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Мая Божинова и
Севда Стоилкова.

4. Определя размер на депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
продажна цена.

5. Начин на плащане и изискваните обезщетения – еднократно в 14-дневен срок, от датата на
влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг.

6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор с лицето спечелило
публичния търг с явно наддаване.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от
Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД с вх. №56/26.03.2019 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 №608

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация за 2018 г. на Търговско дружество с
общинско имущество „В и К – Кресна” ЕООД.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §8,/2/, т. 3 и ал. 4 от ЗУТ, чл. 134/2/, т. 2 и т.
6 от ЗУТ и чл. 15/3/ и /5/ от ЗУТ, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№64/11.04.2019 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 №609

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §8,/2/, т. 3 и ал. 4 от ЗУТ, чл. 134/2/, т. 2 и т.
6 от ЗУТ и чл. 15/3/ и /5/ от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1. Допуска изменение на ПУП-ПР/плана за регулация/ на с. Горна Брезница, община Кресна на
УПИ II –382, кв. 47 с поставяне в съответствие със границата на имота по регулационната
линия от 1928 г. по приложена скица – предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, изготвена от
лицензиран геодезист, подписана от заинтересованите собственици на имота нотариално
заверени от Секретаря на община Кресна съгласия с рег. №62/10.04.2019 г. за промяна на
площта на УПИ II –382, кв. 47 от 1560.00 кв.м. по сега действащата регулация с придаване към
него от съседния ПИ №000353 – частна общинска собственост 1000.00 кв. м. и промяна на УПИ
II –382, кв. 47/нов/ с площ от 2560.00 кв. м., отговаряща на имота по плана за регулация от 1928
г. и по записа на нот. акт №92, том I, дело №198/1956 г., собственост на наследници на Атанас
Николов Атанасов на основание §8,/2/, т. 3 и ал. 4 от ЗУТ и чл. 15/3/ от ЗУТ.
2. Одобрява техническото задание.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №67/16.04.2019 г., след проведено поименно
гласуване с 7 гласа „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №610

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински
съвет – Кресна:
1. Одобрява провеждането на процедура – търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен с обект №1901, отдел 37и, находящ се в землище на с. Стара Кресна,
община Кресна, за общо количество 1875 куб.м./хиляда осемстотин седемдесет и пет кубични
метра/ дървесина.
2. Одобрява начална цена в размер на 84 904 лв./ осемдесет и четири хиляди деветстотин и
четири лева/ без ДДС.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №68/17.04.2019 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 №611

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет –
Кресна, реши:
1. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе процедура – публичен търг с явно
наддаване за отдаването под наем на имот – частна общинска собственост,
представляващ Двуетажна масивна сграда с РЗП – 154,84 кв.м., находяща се в УПИ ХVІ
– 662, кв.55 по ПР на гр.Кресна, за срок от 10/десет/ години.

2.Определя месечна наемна цена в размер – 50% от Минималната работна заплата,

обявена за страната с ДДС, която да бъде смятана за начална при провеждането на
публичния търг.

3.Определя представители от ОбС – гр.Кресна в комисията по публичния търг – Мая
Божинова и Севда Стоилкова.

4.Определя размер на депозит за участие – парична сума в размер на 10% от началната
наемна цена.

5.Начин на плащане и изисквани обезщетения – еднократно в 14 – дневен срок, от

датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия публичния търг за
отдаване под наем.

6.Възлага на Кмета на община Кресна да сключи писмен договор с лицето, спечелило
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 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, във връзка с Предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №70/17.04.2019 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 №612

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 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:
1. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия чрез ПЗР (план за застрояване и регулация) с цел:

Преотреждане на ПИ№013121, м. „Градешка река”, з-ще с.Долна Градешница с НТП

„нива” извън границите на урбанизираната територия в „ОРАНЖЕРИЯ”, без промяна на

предназначението на земеделска територия за обект функционално свързан с имота по чл.12,
ал 1 от ЗУТ във връзка с чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗСПЗЗ в „ОРАНЖЕРИЯ” и

установяване на устройствена зона –„ОРАНЖЕРИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ” за

ПИ№013121 с режим на застрояване с УП: Пз=80%; Поз=20%; Р2; Комплексно застрояване-К;
П=15.012дка; ограничителни линии на застрояване-3.00м от съседни имоти.

Възложител е Мариана Иванова Алексиева по силата на Договор за продажба на

недвижим имот-частна общинска собственост по реда на глава четвърта, чл.35, ал.1 от ЗОС с
изх.№Д-27/31.01.2019г. с община Кресна, вписан в СП Сандански, Дв. Вх. №226/06.02.2019г,
Акт №122, том 1, дело №111/2019г.

Възлагането, изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ да бъде за сметка на

възложителя Мариана Иванова Алексиева.

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.)
одобрява изготвеното задание по чл.125 от ЗУТ, с което възложителя е обосновал необходимостта
от изработването на ПУП-ПРЗ „план за застрояване и регулация“ за ПИ№013121, местността
„Градешка река”, землище с.Долна Градешница, съдържащо необходимите изисквания относно
териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ар. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, чл.18, ал.1 и
чл.20 от ЗМСМА и чл.120, ал.1, т.2 и 4 от Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017г. (последно изменение

ДВ бр.98 от 27.11.2018г.) за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система

на урбанизираните територии, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№72/17.04.2019 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 №613

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ар. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, чл.18, ал.1 и
чл.20 от ЗМСМА и чл.120, ал.1, т.2 и 4 от Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017г. (последно изменение
ДВ бр.98 от 27.11.2018г.) за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система
на урбанизираните територии, Общински съвет – Кресна дава съгласие за:
1.Изграждане на зона за паркиране на ул.”Перун”, между осови точки 111 и 135
по ПР на гр.Кресна, с 13 паркоместа за леки МПС, от които 1 бр.паркомясто е за хора с
увреждания и 2 паркоместа за училищните автобуси и служебен тротоар с ширина
0,75 м., обслужващ зоната за паркиране. Възлага на Кмета на община Кресна да се
изготви нова скица-предложение, като се отрази служебният тротоар.
2.Изграждане на ажурна ограда с височина 2,00м и дължина 125,00м в УПИ ІІ-305,
кв.26 по ПР на гр.Кресна с конкретно предназначение „училище”, успоредна на алеята,
съгласно приложената скица – предложение, изготвена от главен архитект на община
Кресна.
3.Възлага на Кмета на Община Кресна да предприеме необходимите действия
съгласно ЗУТ.
МОТИВИ:
I.

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА.
1. Изграждането на зона за паркиране на ул.”Перун”, между осови точки 111 и

135 по ПР на гр.Кресна, ще осигури удобен и безконфликтен достъп и възможност за
паркиране в непосредствена близост да ЦДГ „Здраве” и СУ „Св.Паисий Хилендарски”.
Ще се изпълни постоянна пътна маркировка върху пешеходните пътеки в зоната на
кръстовищата на ул.”Перун” с ул.”Цар Борис ІІІ” и ул.”Цар Самуил” съгласно Наредба
№2 от 17.01.2001г. (последно изменение ДВ бр.74 от 20.09.2016г.) за сигнализация на
пътищата с пътна маркировка и се поставят необходимите пътни знаци.
2. По предложение на директора на

СУ „Св.Паисий Хилендарски” ще се

изгради ажурна ограда с височина 2,00м и дължина 125,00м в УПИ ІІ-305, кв.26 по ПР
на гр.Кресна, успоредна на алеята , като по този начин ще се ограничат посещенията
на младежи след работно време и през нощта в района на училището.
II.

ЦЕЛ НА ПРОМЯНАТА:
1.
С настоящето предложение се цели да се обособи зона за паркиране
срещу входа на ЦДГ „Здраве”, на ул.”Перун” между осови точки 111 и 135 по ПР на
гр.Кресна, с размери 3,50м/85,00м, като в този участък се предвижда демонтиране на
съществуващия тротоар, който е с ширина 2,50м. и 1,00м – от уличното платно. В този
участък габарита на улицата ще бъде 8,50м. Ще се организират общо 13 паркоместа за
леки МПС, от които 1 бр.паркомясто е за хора с увреждания (съгласно Наредба №4 от
01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддръжка на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания) и 2
паркоместа за училищните автобуси. Паркирането за ЛМПС е предвидено „косо 45°”, а
за училищните автобуси – надлъжно. Броят на местата за паркиране е съобразен с
изискванията на Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017г. (последно изменение ДВ бр.98 от
27.11.2018г.) за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система
на урбанизираните територии.

2.
С изграждането на ажурна ограда с височина 2,00м и дължина 125,00м в
УПИ ІІ-305, кв.26 по ПР на гр.Кресна, успоредна на алеята ще се ограничат
посещенията на младежи след работно време и през нощта в района на училището и
ще се предотврати посегателство върху училищното имущество.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и във връзка с чл. 38, ал. 2 от

Закона за общинската собственост, чл.180 от ЗУТ , във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №76/22.04.2019 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 №614
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и във връзка с чл. 38, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл.180 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна, реши:

1. Допълва с право на строеж на допълващо застрояване – „пристройка” със ЗП – 30,59

кв.м.; „надстройка” със ЗП – 102,59 кв.м. и „външно стълбище” с площ от 14,25 кв.м. към
Едноетажна жилищна сграда - ПЖ, изградена в УПИ ІІ – 890, кв.58 по ПР на гр.Кресна,

годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за
2019 г., като го добавя към т.ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА.

2.Одобрява оценката на имота, съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС на стойност 3334.00 лв./три
хиляди триста тридесет и четири лева/ без ДДС.

3.Упълномощава Кмета на община Кресна да сключи договор за допълващо
застрояване (право на пристрояване и надстрояване) с Христо Атанасов Георгиев, в
качеството му на собственик на законно построената в имота жилищна сграда.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.2,
ал.1, т.1 и чл.8 от Наредба 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. №77/22.04.2019 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 №615
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.2,
ал.1, т.1 и чл.8 от Наредба за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично

оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, собственост на община Кресна,
Общински съвет – Кресна, реши:

1.Допълва с недвижим имот, представляващ помещение с площ 112.00 кв.м., намиращ
се в сградата на „Читалище” – гр.Кресна, съгласно АОС 1004/14.07.1998 г. годишната

програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., като

го добавя към т.4.Отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен
конкурс на терени и помещения общинска собственост.

2.Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10
(десет) години недвижим имот, представляващ

помещение с площ 112.00 кв.м.,

намиращ се в сградата на „Читалище” – гр.Кресна, съгласно АОС 1004/14.07.1998 г.
3.Определя месечна наемна цена в размер на 100,00 лв. /сто лева/

4. Определя представители от ОбС-Кресна за участие в комисията по публичния търг –
Мая Божинова и Севда Стоилкова.

5. Възлага на Кмета на община Кресна да извърши процедура по провеждане на

публичен търг за отдаване под наем на помещението по т. 2 и да сключи договор със
спечелилия търга.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Регламент /ЕС/2016/679 на

Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица, във

връзка с обработването на личните данни и свободното движение на такива, във връзка с
Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №78/22.04.2019 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 №616
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Регламент /ЕС/2016/679 на

Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица, във

връзка с обработването на личните данни и свободното движение на такива, Общински съвет –
Кресна, реши:

1. Определя Петър Атанасов Анастасов за длъжностно лице по защита на личните данни с
брутно трудово възнаграждение в размер на 1 100,00 лв./хиляда и сто лева/.

2. Определеното длъжностно лице е част от Звеното по чл. 29а от ЗМСМА към ОбС-Кресна.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Емил Величков
Илиев с вх. №83/23.04.2019 г., относно смяна на водопроводна тръба, след проведено поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №617

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна препраща
Молба от Емил Величков Илиев с вх. №83/23.04.2019 г., относно смяна на водопроводна тръба до
Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД, по компетентност.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от Емил
Величков Илиев с вх. №84/23.04.2019 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 №618

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна препраща
Заявление от Емил Величков Илиев с вх. №84/23.04.2019 г., относно допускане присъединяването
към електропреносна мрежа, посредством трафопост, находящ се в имот 63, м. „Ливадите” до
Кмета на община Кресна по компетентност.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а/1/ и чл.124”б”/1/ от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.110,ал.1,т.1 във връзка с чл.59/1/ и /2/ от ЗУТ; чл.12, ал.1 и
ал.3 от ЗУТ и чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№85/24.04.2019 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 №619

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а/1/ и чл.124”б”/1/ от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.110,ал.1,т.1 във връзка с чл.59/1/ и /2/ от ЗУТ; чл.12, ал.1 и
ал.3 от ЗУТ и чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Кресна, реши:
1.Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на НУПИ
№000797, з-ще с. Будилци от „Нива” в УЗ „Пп” /предимно производствена/ и конкретно
предназначение за „ОРАНЖЕРИЯ” с площ на имота от 3.097дка и
2. Одобрява на техническо задание по чл.125 от ЗУТ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, във връзка с Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №41/28.02.2019 г., след

проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против”

прие:

и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,

Р Е Ш Е Н И Е №620
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Общински съвет – Кресна приема за сведение Стратегически план за

дейността на звеното за вътрешен одит в община Кресна за периода от 2017 до 2019 г.,
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в община Кресна за 2019 г. и План
за професионалното обучение и развитие на звеното за вътрешен одит за 2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 15 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с Писмо
от МБАЛ „Югозападна болница” ООД гр. Сандански с вх. №50/19.03.2019 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 №621

На основание чл.21, ал. 1, т. 15 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т.4 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна упълномощава Кмета на община Кресна да участва в Общо събрание на съдружниците в
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”ООД, което ще се състои на 28.05.2019 г., като по всички
точки от дневния ред да гласува „за”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Георги

Георгиев – общински съветник, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №622
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага на Кмета

на община Кресна да предприеме незабавни действия по премахване на нерегламентирано
сметище на имот №005051, землище гр. Кресна, собственост на Министерство на отбраната.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №54/25.03.2019 г.,

след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”

Кресна, прие:

и 1 „въздържал се”, ОбС-

Р Е Ш Е Н И Е №623
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет – Кресна приема отчет за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците на територията на община Кресна 2016-2020 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №55/25.03.2019 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0
„против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №624
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна връща
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №55/25.03.2019 г., относно утвърждаване на
Годишен план за развитие на НЧ „Култура 1932” гр. Кресна за 2019 г. за отстраняване на
допуснатата грешка в основанието.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното
подпомагане, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №73/18.04.2019 г., след
проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”
прие:

Р Е Ш Е Н И Е №625

и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното
подпомагане, Общински съвет – Кресна утвърждава Годишен план за развитие на социалните
услуги за 2020 г. на община Кресна.

Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 г. на община Кресна е неразделна част
от настоящото решение.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
същия закон, чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №75/19.04.2019 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 №626

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
същия закон, чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП, Общински съвет –
Кресна дава съгласие за увеличаване на капацитета на социалната услуга ЦСРИ чрез
компенсирана промяна на бюджета на държавно делегирана дейност от 30 места на 35 места,
считано от 01.07.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение на Кмета на
община Кресна с вх. №80/22.04.2019 г., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”,
„против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №627

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:

1.Дава

съгласие за кандидатстването на община Кресна за безвъзмездна финансова
помощ за реализация на проект „Благоустрояване на улици в община. Кресна“ по
реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 19.235
към Заповед № 2 от 11.03.2019 г. на Председателя на УС на Сдружение „Местна
инициативна група Струма- Симитли, Кресна и Струмяни“

2. Възлага на кмета на община Кресна да предприеме необходимите действия по
подготовка на проектно предложение „Благоустрояване на улици в община Кресна“
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните процедури, ведно с
всички необходими документи, които да се подадат електронно през ИСУН.
3. Декларира, че дейностите по описаният проект, отговарят на Плана за развитие на
община Кресна 2014 – 2020г.

4. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по горепосочения
проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 /пет/ години от датата на
приключване на дейностите по проекта.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение на Кмета на
община Кресна с вх. №81/22.04.2019 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”,
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №628

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Съвременни
условия за по-добро обслужване на потребителите от ДСП и Обществената
трапезария в община Кресна” пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
2. Дава съгласие за осигуряване на собствено финансиране в размер на 2 990,28 лв.
/две хиляди деветстотин и деветдесет лева и 28 стотинки/, съответстващо на 10%
от общата сума на проектното предложение 29 902,78 лв., съгласно правилата на
Фонд „Социална закрила”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със

1.

Заявления и молби от граждани за отпускане на еднократна парична помощ, след

проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:

Р Е Ш Е Н И Е №629

На основание На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Кресна:

Отпуска еднократна парична помощ по заявления и молби на граждани, както следва:
1. Георги Вангелов Панов с вх. №238/20.12.2018 г. – с. Горна Брезница – 500,00 лв.

2. Цветанка Ефремова Костадинова с вх. №40/22.02.2019 г. – гр. Кресна, ул.
„Малешевска” №14 – 500,00 лв.

3. Иван Димитров Будински с вх. №43/07.03.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Синаница”
№10 – 300,00 лв.

4. Йордан Кирилов Димитров с вх. №44/11.03.2019 г.- гр. Кресна, ул. „Пирински
бор” №34 – 200,00 лв.

5. Росица Валентинова Борисова с вх. №46/12.03.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Олимпия”
№19 – 300,00 лв.

6. Йорданка Стоичкова Митрева с вх. №60/10.04.2019 г. – Сливница – 300,00 лв.

7. Валентин Йорданов Цветков с вх. №79/22.04.2019 г. – с. Сливница – 300,00 лв.

8. Димитър Борисов Тимов с вх. №242/21.12.2018 г. –гр. Кресна, ул. „Ал.
Македонски” №19 – 400,00 лв.

9. Асен Георгиев Боев с вх. №12/15.01.2019 г. – с. Долна Градешница, ул. „Десета”
№5 – 500,00 лв.

Отлага за разглеждане за следващо свое заседание заявления и молби на граждани,
както следва:

0

1. Величка Георгиева Стоичкова с вх. №243/21.12.2018 г.

2. Анастасия Манолова Апостолова с вх. №57/26.03.2019 г.

3. Елка Лазарова Никова с вх. №60/01.04.2019 г.

Отхвърля заявления и молби за еднократна парична помощ, както следва:
1.
2.
3.
4.

Росен Данчов Йосифов с вх. №9/15.01.2019 г – гр. Кресна, ул. „П. Яворов” №17.
Иван Илиев Ташев с вх. №25/11.02.2019 г. – с. Сливница.
Георги Йорданов Смиленов с вх. №30/19.02.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Македония” №68
Живко Георгиев Георгиев с вх. №45/11.03.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Рила” №4

Препраща Заявление от Георги Кузманов Ангелов с вх. №63/10.04.2019 г. до Кмета на
община Кресна, за предложение от къде да се намерят исканите средства и каква е
финансовата възможност да се отпуснат.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Окръжна
прокуратура Благоевград с вх. №86/02.05.2019 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 №630

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага за
разглеждане Писмо от Окръжна прокуратура Благоевград с вх. №86/02.05.2019 г., относно
предприемане на незабавни действия по отмяна на Решение №571 по Протокол №43/25.01.2019 г. за
следващо свое заседание.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.21 от ЗОЗЗ, чл.124а/1/, чл.124”б”/1/ и

чл.59 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.110, ал.1,т.3 от ЗУТ и чл.17/4/ от ЗУТ, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №88/02.05.2019 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 №631

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.21 от ЗОЗЗ, чл.124а/1/, чл.124”б”/1/ и

чл.59 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ по реда на чл.110, ал.1,т.3 от ЗУТ и чл.17/4/ от ЗУТ,
Общински съвет – Кресна, реши:

1.Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на НУПИ
№004963,/образуван от имот №004760/, з-ще Кресна от „ Друга селскостопанска територия”
в конкретно предназначение за „Казан” с площ на новообразуваният имот от 0.480дка. и
2. Одобрява техническо задание по чл.125 от ЗУТ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Агенция „Пътна

инфраструктура” с вх. №87/02.05.2019 г., относно искане от община Кресна за промяна на
хоризонталната маркировка по главен път Е-79 в района на гр. Кресна, след проведено
поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №632

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна:
1. Възразява срещу върнатия отговор от АПИ и настоява да се извърши преразглеждане на
внесеният Протокол на Общинска комисия по безопасност на движението от 26.02.2019 г.

2. Възлага на Кмета в тридневен срок да уведоми АПИ за създалото се неудобство и напрежение на

местните жители и представители на местния бизнес, които са пряко засегнати от така направената
маркировка.

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

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

