ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №49 ОТ 01.08.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 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 № 747 от 1992 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследници на Методи Лазаров Георгиев, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с
вх. №121/01.07.2019 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 №648
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 №747 от
1992 г. на ПК гр.Кресна, както следва:
Наследниците на Методи Лазаров Георгиев, бивш жител на с.Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 059002 с площ от 4,316 дка /четири декара и триста и шестнадесет
квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „нива“, находяща се в
местността „Везище“, землището на с.Горна Брезница, община Кресна, с ЕКАТТЕ
16136, община Кресна, съгласно скица-проект № Ф01012/23.05.2019 г., който имот е
образуван от имот № 000643, описан в Акт за частна общинска собственост №
1808/05.06.2019 г.
2. Имот № 057002 с площ от 4,413 дка /четири декара и четиристотин и
тринадесет квадратни метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „нива“,
находяща се в местността „Везище“, землището на с.Горна Брезница, община
Кресна, с ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, съгласно скица-проект № Ф01010/23.05.2019
г., който имот е образуван от имот № 000542, описан в Акт за частна общинска
собственост № 1807/05.06.2019 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №133/19.07.2019 г., относно искане за предоставяне на имоти от общинския
поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства
по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Ангел Янев Светецов, след проведено
поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №649

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отхвърля
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №133/19.07.2019 г., относно искане за предоставяне
на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за
неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Ангел
Янев Светецов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№124/03.07.2019 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 №650
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Кресна, реши:
1.Допълва с подробно описания по – горе имот годишната програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., като го добавя
към т.ІІ.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба.
2.Намалява изготвената експертна оценка от 4370,80 лв. (четири хиляди триста
и седемдесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС на 2 000 лв. /две хиляди лева/ без
ДДС, за продажба на УПИ VІ - 932 (Урегулиран поземлен имот шести, пл.номер
деветстотин тридесет и две) с площ от 446,00 кв.м. (четиристотин четиридесет и шест
кв. м.), кв. 23 (квартал двадесет и трети) по ПР на гр.Кресна – представляващ частна
общинска собственост, върху който има законно изградена сграда, видно от
Удостоверение с изх.№ ОУ - 266/04.04.2019 г., издадено от ОбА – гр.Кресна, доказващо
законността на изградената сграда в полза на Георги Илиев Костов.
3.Възлага на Кмета на Община Кресна да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – гр.Кресна, след
което да сключи Договор за покупко - продажба с Георги Илиев Костов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 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. №111/21.06.2019 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 №651

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, 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
явно наддаване с предмет: продажба на недвижим имот № 025072 – Др.селскост.т., с
площ от 13,805 дка., м.”Подински скат”, з.гр. Кресна.
2.Одобрява изготвената експертна оценка на имота, съгласно чл.41 ал.2 от ЗОС.
3.Определя начална цена при провеждането на публичния търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот № 025072 – Др.селскост.т., с площ от 13,805 дка.,
м.”Подински скат”, з.гр. Кресна, в размер на 10 100,00 лв./десет хиляди и сто 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.2.Земеделски 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 и ал.8, и във връзка с
чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №125/03.07.2019 г.,
след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №652
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.14, ал.1 и ал.8, и във връзка с
чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет – Кресна, реши:
1.Допълва с подробно описаният по – горе имот (представляващ петно № 21 за
преместваемо съоражение с предназначение „склад за съхранение на селскостопанска
продукция” и площ от 90,00 кв.м.) 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 общинска собственост.
2.Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване за
срок от 5 години и определя месечна наемна цена от 0,85 лв. на кв.м./съгласно
Наредбата за МДТ/, за разполагане на преместваемо съоражение, представляващо
петно № 21 с предназначение „склад за съхранение на селскостопанска продукция” с
площ от 90,00 кв.м., находящо се в УПИ ІІ – 75, кв.21а по ПР на с.Долна Градешница,
община Кресна. Определената месечна наемна цена да бъде смятана за начална при
провеждане 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 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 тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 21 с
предназначение „склад за съхранение на селскостопанска продукция” с площ от 90,00
кв.м., находящо се 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, във връзка с чл.8, ал.9, 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. №126/05.07.2019 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 №653
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, 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. Допълва с подробно описаният по – горе имот (учредяване право на строеж за
„пристройка” с площ от 148,00 кв.м. като допълващо застрояване /разширение на зала
за консумация, към основно застрояване „МС”, представляващ търговски обект № 27 в
кв.6а 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.Дава съгласие за започване на процедура за учредяване право на строеж в кв.6а по ПР
на гр. Кресна, за изграждане на „пристройка” с площ от 148,00 кв.м. като допълващо
застрояване (разширение на зала за консумация) към основно застрояване „МС”,
представляващ търговски обект № 27.
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 кв.6а по ПР но гр. Кресна, с площ от 5559,00 кв.м., е съставен АКТ за частна
общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване за
учредяване право на строеж за „пристройка” (разширение на зала за консумация) с
площ от 148,00 кв.м. към търговски обект № 27 в кв.6а по ПР на гр. Кресна.
4.Приема определената пазарна стойност в размер на 1899,00 лв. без ДДС, за учреденото
право на строеж чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за „пристройка”
с площ от 148,00 кв.м. към търговски обект № 27 в кв.6а по ПР на гр. Кресна, изготвена
от лицензиран оценител.
5. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по публичния търг – Мая
Божинова и Севда Стоилкова.
6.Упълномощава Кмета на община Кресна да извърши всички необходими процедури
по подготовката и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за учредяване
право на строеж за „пристройка” (разширение на зала за консумация) с площ от 148,00
кв.м. към търговски обект № 27 в кв.6а по ПР на гр. Кресна.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №128/09.07.2019 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 №654
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Съветниците Петър Петров, Милчо Караджов, Кирил Лазаров, отец Георги Танчев, г-н Любен
Алексов и архитекта на община Кресна, да изберат най-подходящото място за изграждане на
параклис и на заседанието на ОбС-Кресна през м. септември 2019 г. да бъде внесено за разглеждане.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1,2; чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №129/15.07.2019 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 №655
На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване по реда на
чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план (ПУП) - ПР
(план за регулация) и ПУП – ПЗ (план за застрояване за ПИ №004963, който е
образуван от имот №004760 с цел промяна на предназнчението му, находящ се м.
,,Завой’’, землище Кресна от НТП - ,,Друга селскостопанска територия’’ за ,,Казан’’
извън границите на урбанизираната територия на възложители: Държавен поземлен
фонд по силата на Решение №7054 от 07.06.2011г. издадено от ОСЗ гр.Кресна с площ от

480.00 кв.м. В имота има сграда с площ 114.00 кв.м. на 1 етаж, масивна стоманобетонна,
промишлена сграда, собственост на ПК ,,Братски труд’’ по нот.акт. за констатиране
право на собственост на недвижим имот №158 том ІІ рег. №2248 дело №332 от 2018г.
Промяната на предназначението на ПИ №004963 , местност ,,Завой’’, з-ще
на гр. Кресна с ЕКАТЕ 14492, община Кресна, от „Друга селскостопанска територия”
за ,, казан’’

е с цел довършване процедурата по чл.50 от ППЗОЗЗ за промяна

предназначението на земята и на прилежащите площи за функционирането на обект
(строеж), започнал и завършен след 01.07.1973г. в ПИ004963, м. „Завой” от „ Друга
селскостопанска територия” в УПИ 004963 с устройствена зона от разновидност –
предимно производствена

и означена като (Пп) и конкретно предназначение за

,,казан’’ със следните устройствени показатели.
- конкретно предназначение
- характер на застрояване

предимно производствена (Пп)
нискоетажно с Н до 10.00м

- плътност на застрояване

до 80%

- интензивност на застрояване (Кинт)

до 2.5

- плътност на озеленяване

мин. 20%

- паркоместа в границите на имота

до Р 2 мпс във връзка чл.43, ал.1 от ЗУТ

- начин на застрояване

е-свободно

В имота има сграда с площ 114.00 кв.м. на 1 етаж, масивна стоманобетонна,
промишлена сграда, за ,, казан’’, собсвеност на ПК ,,Братски труд’’ по нот.акт. за
констатиране право на собственост на недвижим имот №158 том ІІ рег. №2248 дело
№332 от 2018г., за който има издадено удостоверение за търпимост №856 от 19.09.2006г.
на Главен архитект на община Кресна, с което са изпълнени условията на чл.51 от
ППЗОЗЗ.
2. Одобрява изготвено задание по чл.125 от ЗУТ с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържа необходимите изисквания,
относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
3. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-(Пп)
парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия по реда на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на
транспортен достъп до поземлен имот №004963, землище гр. Кресна с НТП ,,Друга
селскостопанска територия’’ за ,,Казан’’ собственост на държавен поземлен фонд във
връзка с инвестиционно намерение на възложителя – ПК ,,Братски труд’’.

За реализирането на това негово инвестиционно намерение е необходимо
осигуряване на транспортен достъп до посочения имот, като съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ
широчината на транспортния достъп е приета равна на 4.00м. За проектния
транспортен достъп е отреден проектен поземлен имот №004965, землище гр.Кресна,
област Благоевградска, който имот е образуван от поземлен имот №004760, местност
,,Завой’’, землище гр.Кресна, община Кресна, област Благоевградска. Площта от
поземлен имот №004760, местност ,,Завой’’, землище гр.Кресна, община Кресна,
област Благоевградска, предвидена за проектен транспортен достъп е равна на
161.00кв.м., което е отразено в приложения Регистър на засегнатите от проектния
транспортен достъп имоти.
Да се изпълнят условията на чл.17, ал.4. от ЗУТ за сключване на
предварителен договор с писмена форма изготвен по пазарни цени със собственика на
имота-МЗХГ гр. София.
4. Одобрява изготвено задание по чл.125 от ЗУТ с което е обоснована
необходимостта от изработването на плана и съдържа необходимите изисквания,
относно териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
№137/26.07.2019 г., след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №656
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
№000685, з-ще с.Сливница от „Нива” в УЗ „Пп” /предимно производствена/ и конкретно
предназначение за „ОРАНЖЕРИЯ” с площ на имота от 8.369дка спазвайки задължителен
сервитут

3.00м от съществуващ водопровод, върху който се забранява застрояване и

засаждане на високостеблени дървесни насаждения.
2. Одобряване на техническо задание по чл.125 от ЗУТ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на община
Кресна с вх. №134/22.07.2019 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 №657

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна дава съгласие за
отписването на дяловото участие на община Кресна в общинска фирма „ТИСА”ЕООД.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №135/23.07.2019 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 №658
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §78, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС,
Общински съвет – Кресна дава съгласие за удължаване с една година срока на договор с изх.
№137/23.10.2013 г., сключен между община Кресна и Тихан Атанасов Николов от гр. Благоевград.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 53, ал. 2, ал. 3, т. 1
и т. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУО, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. .
№130/17.07.2019 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 №659
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 53, ал. 2, ал. 3, т. 1
и т. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУО, Общински съвет – Кресна, приема СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.
Кресна, да бъде включено в списъка на средищните училища в община Кресна за учебната 2019–2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 във
връзка с приложение № 7 към чл. 53 на Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, във връзка с Предложение от Кмета на община
Кресна с вх. №131/17.07.2019 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 №660
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 във
връзка с приложение № 7 към чл. 53 на Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки в VI „а” и VI „б” клас и в XI клас в
СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна за учебната 2019/2020 г.
2. По преценка и възможност на финансиращия орган да се осигури допълнително финансиране
на маломерните паралелки, необходимо за гарантиране на оптимални условия за провеждане
на образователен процес.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40 от Закона за защита на животните,
във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №123/03.07.2019 г., след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №661
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40 от Закона за защита на животните,
Общински съвет – Кресна приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствени
кучета на територията на община Кресна 2019-2021 г.”
Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община
Кресна 2019-2021 г. е неразделна част от настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9, ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
със Заповед на Областен управител на област Благоевград с вх. №132/19.07.2019 г., след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №662
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9, ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна приема повторно свое Решение №640 по Протокол №48/21.06.2019 г., в частта му
„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. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявления и молби
от граждани за отпускане на еднократна парична помощ, след проведено поименно гласуване с 11
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №663
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. Анастасия Атанасова Бошкилова с вх. №89/02.05.2019 г. – с. Долна Градешница, ул. „Шеста” №20
– 300,00 лв.
2. Илиян Кирилов Въчков с вх. №102/23.05.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Стоян Войвода” №4 – 300,00 лв.
3. Фиданка Йорданова Въчкова с вх. №103/23.05.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Стоян Войвода” №4 –
300,00 лв.
4. Кирил Борисов Петров с вх. №106/28.05.2019 г. – гр. Кресна, ул. „Отец Паисий” №24 – 1 100,00 лв.

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

