ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №48 ОТ 21.06.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Избор на
председател на постоянната комисия по законност, правни въпроси, правата на човека, жалби и
сигнали на граждани, образование, здравеопазване, социални дейности, екология, туризъм,
култура, вероизповедание и спорт, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №635
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
избира Севда Георгиева Стоилкова за председател на постоянната комисия по законност, правни
въпроси, правата на човека, жалби и сигнали на граждани, образование, здравеопазване,
социални дейности, екология, туризъм, култура, вероизповедание и спорт и Иван Стефанов
Спасов за секретар на същата.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №98/22.05.2019 г., относно одобряване структурата на Общинска
администрация гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 1 „против”

и 4

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №636

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
одобрява структурата на Общинска администрация гр. Кресна в частта за делегирани от
държавата дейности, считано от 01.07.2019 г. по Приложение №1 – Структура на
Общинска администрация гр. Кресна, със средства от ДДД.
Приложение №1 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна, със средства от
ДДД е неразделна част от настоящото решение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОбС, чл. 25, ал.5 във връзка с чл.25,
ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 193 от ЗУТ, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №110/11.06.2019 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 №637
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОбС, чл. 25, ал.5 във връзка с чл.25,
ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 193 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Дава предварително съгласие реда на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на
ограничени вещни права и сервитути върху поземлен имот №013001 с НТП „пасище,
мера”, публична общинска собственост с дължина на прокарване 24,10 м и площ с

ограничения в ползването – 0,096 м2 и поземлен имот №013120 н НТП „нива”, частна
общинска собственост с дължина на прокарване 11,20 м и площ с ограничения в
ползването 0,045 м2;
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 (пет) години;
3. Дава съгласие Кмета на община Кресна да учреди ограничени вещни права и
сервитути върху поземлен имот №013001 с НТП „пасище, мера”, публична общинска
собственост с дължина на прокарване 24,10 м и площ с ограничения в ползването –
0,096 м2 и поземлен имот №013120 с НТП „нива”, частна общинска собственост с
дължина на прокарване 11,20 м и площ с ограничения в ползването 0,045 м2 по реда на
чл. 193от ЗУТ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и 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. №99/23.05.2019 г., след проведено поименно
гласуване с 7 гласа „за”, 6 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №638
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и 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 процедура - публичен
търг с тайно наддаване с предмет: продажба на недвижим имот, представляващ
УПИ ХІІ, кв.25 по ПР на с.Сливница, община Кресна, с площ на имота от 610
кв.м.
2.Намалява изготвената експертна оценка на имота, съгласно чл.41 ал.2 от
ЗОС от 5 490,00 лв./Пет хиляди четиристотин и деветдесет лева/ на 3 000,00
лв./Три хиляди лева/.
3.Определя начална цена при провеждането на публичния търг с тайно
наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ ХІІ, кв.25 по ПР
на с.Сливница, община Кресна, в размер на 3 000,00 лв./Три хиляди лева/.
4.Определя размер на депозит за участие – парична сума в размер на 10 % от
началната цена
5.Определя представители от Общински съвет - гр.Кресна за участие в
състава на комисията по провеждане на публичния търг: Мая Божинова и Севда
Стоилкова.
6.Възлага на кмета на община Кресна осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на продажбата.

Имота е заложен в Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2019 г. към т.1.Урегулирани поземлени имоти за
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС,
чл. 2, ал. 1, т. 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. №100/23.05.2019 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 №639
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС,
чл. 2, ал. 1, т. 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 публично оповестен конкурс за
отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за разполагане на слънцезащитно
съоръжение към търговски обект № 2, находящ се в УПИ І – 77, кв.6 по ПР на гр.Кресна
с площ на съоръжението – 33,00 кв.м.
Имота е заложен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019 год. към т.4.Отдаване под наем чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс на терени и помещения, общинска собственост.
2. Определя месечна наемна цена от 2,00 лв. на кв. м./Съгласно Наредбата за МДТ/,
която да бъде смятана за начална при провеждането на публично оповестен конкурс.
3.Одобрява следните критерии за участие в публично оповестения конкурс:
Участниците в публично оповестения конкурс да бъдат фирми, регистрирани на
територията на община Кресна (или физически лица) – 30 т.
Да осигури 2 /две/ работни места – 20 т.
Наемателите да поддържат чистотата в района (зелени площи, паркинги и др.) – 10
т.
Най – висока предложена наемна цена – 40 т.
Всеки участник може да получи комплексна оценка (КО) максимум – 100 т.
Комплексната оценка се получава като сбор от оценките на всички показатели.
4.Възлага на Кмета на община Кресна, да извърши всички необходими процедури
по подготовката и провеждането на публично оповестения конкурс, както и да

подпише договор за отдаване под наем със спечелилия публично оповестения
конкурс.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 № 1137 от 05.10.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследниците на Иван Ацев Бетински, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№101/23.05.2019 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 №640
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 № 1137 от
05.10.1993 г. на ПК – Кресна/, както следва:
Наследниците на Иван Ацев Бетински, бивш жител на с.Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 054002 с площ от 3,300 дка /три декара и триста квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в местността
„Бреста“, землището на с.Горна Брезница, община Кресна, с ЕКАТТЕ 16136,
съгласно скица-проект № Ф00998/12.11.2018 г., който имот е образуван от имот №
000905, описан в Акт за публична общинска собственост № 1791/10.04.2019 г.
2. Имот № 000556 с площ от 4,359 дка /четири декара и триста петдесет и девет
квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“,
находящ се в местността „Равен“, землището на с.Горна Брезница, община Кресна
с ЕКАТТЕ 16136, съгласно скица-проект № Ф01006/29.03.2019 г., който имот е описан в
Акт за публична общинска собственост № 1790/10.04.2019 г.
3. Имот № 056001 с площ от 2,441 дка /два декара и четиристотин четиридесет и
един квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Нива“, находящ
се в местността „Равен“, землището на с.Горна Брезница, община Кресна, с
ЕКАТТЕ 16136,

съгласно скица-проект № Ф01007/29.03.2019 г., който имот е

образуван от имот № 000557, описан в Акт за частна общинска собственост №
1789/10.04.2019 г.
Отказва да възстанови Имот № 055001 с площ от 2,300 дка /два декара и триста
квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“,
находящ се в местността „Кашкавала“, землището на с.Горна Брезница, община
Кресна, с ЕКАТТЕ 16136, съгласно скица-проект № Ф01001/29.11.2018 г., който имот е

образуван от имот № 000064, описан в Акт за публична общинска собственост №
1792/10.04.2019 г., тъй като попада в горска територия – общинска собственост.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №94/13.05.2019 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 №641
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава съгласие да
бъдат освободени от заплащане на такса по чл. 24 и 24а от Наредбата за администрирането и
определянето на местни такси и цени на услуги на територията на община Кресна за ползване на
детска кухня – деца до навършване на две годишна възраст и такса ползване на детска ясла –
децата от две до навършване на три годишна възраст, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, във връзка с

Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №107/28.05.2019 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 №642
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, Общински съвет –
Кресна приема предложението на Предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх.

№107/28.05.2019 г. и определя ред за провеждане на обществено обсъждане на отчета на
бюджета на община Кресна за 2018 г., както следва:

1. Дата- 26.07.2019 г.
2. Място - Зала „5-ти октомври” на община Кресна
3. Час- 17,00 часа.
4. Обявление – изготвя се обявление, като същото се публикува на интернет
страницата на община Кресна, както и на информационното табло на
ОбС-Кресна, на входа на административната сграда и в местен вестник.
5. Присъстващи – задължително е присъствието на Председателя на ОбС,
Кмета на общината, общинските съветници, главния счетоводител на
общината, представител на отдел ТСУ. На обсъждането могат да
присъстват всички желаещи жители на общината;
6. Ръководен орган – обсъждането се води от ръководно тяло в състав:
Председател, Кмет и по един общински съветник от група;
7. Протокол – Протоколът се води от Гергана Терзийска, като след
изготвянето му, същият се прикрепя към отчета на бюджета за 2018 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.4 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
разпореждане с общинско имущество, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№95/13.05.2019 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 №643
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.31, ал.4 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Намалява одобрената пазарна оценка в размер на 9360 /девет хиляди триста и
шестдесет лв./ с ДДС, от първоначално обявената, а именно в размер на 3000 лв./три
хиляди хиляди лева/ с ДДС, Автобус, марка „Ивеко”, модел „Маго 59.12”, с рег.№ Е
6984 КА.
2. Обявява публичен търг с „явно наддаване” за продажба на движима
собственост, собственост на община Кресна, а именно Автобус, марка „Ивеко”, модел
„Маго 59.12”, с рег.№ Е 6984 КА.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 3000 лв./три хиляди хиляди лева/
с ДДС.
4. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена на
вещта.
5. Определя представители от Общински съвет гр. Кресна в комисията по
провеждането на публичния търг– Мая Божинова и Севда Стоилкова.
6. Възлага на кмета на община Кресна да предприеме необходимите фактически
и правни действия по провеждането на публичния търг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета
на община Кресна с вх. №96/13.05.2019 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 №644
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна възлага на
Кмета на община Кресна да направи справка, колко ще струват съответните превозни средства за
скрап, да се добавят още 30% към тази сума и да се пуснат на търг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81 от Закона за горите, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №93/13.05.2019 г., след проведено поименно гласуване
с 7 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №645
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81 от Закона за горите, Общински съвет –
Кресна, реши:
1.
Във връзка с подадено проектно предложение № BG06RDNP001-8.004-0037 за
безвъзмездна финансова помощ по целеви бюджет за реализация на проект
„Предотвратяване на щети по гори на общ. Кресна от горски пожари, природни

бедствия и катастрофични събития“ по реда на Условията за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на
щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от
мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване
жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020г. към Заповед № РД 09-630 от 10.07.2018г. на зам. – министъра на земеделието,
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020г. д-р Лозана Василева,
ОДОБРЯВА
промяна на предназначението на следните полски пътища, собственост на община
Кресна, в горски пътища:
1.

Полски път - имот №000265 с площ 16,394дка по КВС на землището на с.
Ощава, общ. Кресна;

2.

Полски път - имот №000160 с площ 5,280дка по КВС на землището на с.
Ощава, общ. Кресна;

3.

Полски път - имот №000479 с площ 1,823дка по КВС на землището на с. Влахи,
общ. Кресна;

4.

Полски път - имот №000598 с площ 0,726дка по КВС на землището на с. Влахи,
общ. Кресна;

5.

Полски път - имот №000618 с площ 2,239дка по КВС на землището на с. Влахи,
общ. Кресна;

6.

Полски път - имот №000003 с площ 2,725дка по КВС на землището на с. Стара
Кресна, общ. Кресна;

7.

Полски път - имот №000004 с площ 2,978дка по КВС на землището на с. Стара
Кресна, общ. Кресна;

8.

Полски път - имот №000084 с площ 2,836дка по КВС на землището на с. Стара
Кресна, общ. Кресна;

9.

Полски път - имот №000141 с площ 2,809дка по КВС на землището на с. Стара
Кресна, общ. Кресна;

10.

Полски път - имот №000224 с площ 1,140дка по КВС на землището на с. Стара
Кресна, общ. Кресна;

11.

Полски път - имот №000230 с площ 1,109дка по КВС на землището на с. Стара
Кресна, общ. Кресна.

2.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от същия
закон, възлага на кмета на община Кресна, да предприеме необходимите действия във
връзка с провеждане на процедура по промяна на предназначението на посочените в
точка 1 земеделски територии по смисъла на Закона за устройство на територията в
горски територии на основание чл.81 от Закона за горите.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, във

връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №90/09.05.2019 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 №646
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
Общински съвет – Кресна дава съгласието си за формиране на една детска група с минимум 6 деца в
ДГ „Здраве”, гр. Кресна – филиал с. Сливница.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с Покана
за Общо събрание на съдружниците на МБАЛ „Югозападна болница” ООД с вх. №92/10.05.2019 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 №647
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, 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 24.06.2019 г., като по всички точки
от дневния ред гласува по свое усмотрение.

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

