ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №50 ОТ 26.08.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Искане с вх.№ 150 от
група общински съветници , след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против”

и

6„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №664
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема
за сведение точка 1 по искането.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 45, ал.7, ал. 9 и ал. 10, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Заповед на Областен управител на област Благоевград с вх. №152/21.08.2019 г., след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №665
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 45, ал.7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна, отменя свое решение №658 от протокол № 49 от заседание проведено на 01.08.2019 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление с вх.
№156/23.08.2019 г. за отпускане на еднократна парична помощ, след проведено поименно гласуване
с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №666
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 на Николай Атанасов Димитров в размер на 500 / петстотин/
лева.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. .23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124”а”, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 от
ЗУТ във връзка с предложение от Кмета с вх.№ 147/16.08.19 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 №667
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. .23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
На основание 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 разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план, както следва:
1. ПУП – ПР (план за регулация) и ПУП – ПЗ (план за застрояване) по реда на чл.110,
ал.1, т.1 от ЗУТ за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия чрез

преотреждане на ПИ № ПИ№005130, м. "Завоя", з-ще гр. Кресна с площ 1,693 дка, вид
собственост-частна; категория при неполивни условия – осма; имотът се намира в м. "Завоя"
при граници и съседи:

№000352, канал

на МДХ-ХМС

№005147, оранжерия

на "АЛТ КО" АД

№005131, нива

на Димитър Аргилов Николов

№000689, път І клас

на Държавата

№000410, др. сел. територия

от

„нива”

в

"Автосервиз,

на Държавата

кафе-бар"

с

установяване

на

усройствена

зона

за

многофункционално ползване от тип смесена централна" (Ц)-Сграда за обществено
обслужване на основание чл. 36, т.6 от Наредба №7 от 22.ХІІ.2003г. за ПНУОВТУЗ с конкретно
предназначение за: "Автосервиз, кафе-бар", със следните устройствени показатели: Пз от 30
до 60%; Поз от 30-до 50%; Кинт-1.0-2.0; застрояване в имота-свободно; паркиране в имота;
ограничителни линии на застрояване - 3.00м от съседни имоти и 5.00м дъно имот.
Възложител е Марио Владимиров Илиев по силата на Н.А. по давност №24, том ІІ,
рег. №1267, дело213, вписан в Службата по вписванията Сандански, вх. рег. №1603, Акт №6,
том ІV, дело №1023/2019г.
Изпълнени са условията на чл. 60, ал.2 от ЗУТ: „Застрояването се разрешава, когато за
обектите са осигурени водоснабдяване и електрозахранване, както и транспортен достъп”.
При изработването на плана да се спазват изискванията на Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Възлагането и изработването на проекта за ПУП-ПРЗ е за сметка на възложителя.
Да се изпълнят условията на чл.127, ал.2 от със специализираните контролни органи.
Съгласуването се изразява с издаване на писмени становища.
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№005130, м.„Завоя”, з-ще гр.Кресна, съдържащо необходимите изисквания относно
териториалния му обхват, срокове и етапи на изпълнение.

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

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 10 гласа „за”, 0 „против” и 2
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №668
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет- Кресна прие:
Материал с вх.№ 151 от 03.04.2019 година да бъде внесен за разглеждане на следващото заседание.

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

