ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №51 ОТ 24.09.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №163/30.08.2019 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 №669
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Общински съвет –
Кресна, реши:
1.Допълва с 144/960 кв. м. идеални части от УПИ III – 23, кв. 4 по ПР на с. Горна
Брезница, община Кресна (в режим на съсобственост) годишната програма за
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., като го добавя
към т.ІV. Описание на имотите за прекратяване на съсобственост
2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, между община
Кресна и Милка Станкова Велкова, чрез продажба на частта, собственост на община
Кресна, а именно 144/960 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ – 23, кв.4 по ПР на с.Горна
Брезница, община Кресна, целият имот с площ от 960.00 кв.м. по регулационния план
на селото, одобрен със заповед № 421/10.09.1992 г. на Кмета на община Кресна и Акт за
частна общинска собственост № 1805/04.06.2019 г., вписан в Служба по вписванията, на
съсобственика Милка Станкова Велкова, притежаваща останалите идеални части от
имота съгласно Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и
гледане № 159, т.ІІ, дело № 518/1987 г.
3.Одобрява оценката на имота, съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и определя продажбата да
се извърши при пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с
изготвена оценка от дата 04.07.2019 г. в размер на 1302.00 лв. (Хиляда триста и два лева)
без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота, предмет на продажбата е 318.00 лв. (Триста и
осемнадесет лева).
4.Възлага на Кмета на община Кресна да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – 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. №164/30.08.2019 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0
„против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №670
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага за
разглеждане Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №164/30.08.2019 г., относно
учредяване право на ползване върху общински имоти представляващи имот №023005 и имот
№023006, с НТП „ниви”, находящи се в землището на с. Горна Брезница за разполагане на пчелин,
на следващо свое заседание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №165/30.08.2019 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 №671
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.Допълва с недвижими имоти, представляващи УПИ І, кв.1, с площ от 720,00 кв.м.
и УПИ ІІ, кв.1, с площ от 759,00 кв.м. по ПР на с.Сливница, община Кресна, годишната
програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., като
ги добавя към т.ІІ.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за продажба.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе процедура - публичен търг с
тайно наддаване с предмет: продажба на недвижими имоти, представляващи УПИ І,
кв.1, с площ от 720,00 кв.м. и УПИ ІІ, кв.1, с площ от 759,00 кв.м. по ПР на с.Сливница,
община Кресна.
3.Намалява изготвените експертни оценки на имотите от лицензиран оценител,
съгласно чл.41 ал.2 от ЗОС, както следва:
- УПИ І, кв.1, с площ от 720,00 кв.м. по ПР на с.Сливница от 6480,00 лв. /шест хиляди
четиристотин и осемдесет лева/ на 3240,00 лв. /Три хиляди двеста и четиридесет лева/.
- УПИ ІІ, кв.1, с площ от 759,00 кв.м. по ПР на с.Сливница от 6831,00 лв. /шест хиляди
осемстотин тридесет и един лева/ на 3415,00 лв. /три хиляди четиристотин и петнадесет
лева/.
4.Определя начална цена при провеждането на публичния търг с тайно наддаване за
продажба на недвижими имоти, представляващи УПИ І, кв.1, с площ от 720,00 кв.м. по
ПР на с.Сливница, община Кресна, в размер на 3240,00 лв. /Три хиляди двеста и
четиридесет лева/ и УПИ ІІ, кв.1, с площ от 759,00 кв.м. по ПР на с.Сливница, община
Кресна, в размер на 3415,00 лв. /три хиляди четиристотин и петнадесет лева/.

5.Определя размер на депозит за участие – парична сума в размер на 10% от
началната цена.
6.Определя представители от Общински съвет - гр.Кресна за участие в състава на
комисията по провеждане на публичния търг Мая Божинова и Севда Стоилкова.
7.Възлага на кмета на община Кресна осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на продажбата.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 № 254 от 16.06.1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
Богдан Борисов Филатов, във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с вх.
№170/09.09.2019 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 №672
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, реши:
Предоставя имот 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 №254 от
16.06.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Богдан Борисов Филатов, жител на с.Стара Кресна, община Кресна, област
Благоевград – да бъде настанен в следният имот:
1. Имот № 000068 с площ от 2,000 дка /два декара/, девета категория, с начин на
трайно ползване „нива“, находяща се в местността „Воденицата“, землището на
с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, съгласно скица-проект №
Ф00924/19.11.2018 г., който имот е образуван от имот № 000068, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1803/04.06.2019 г. и имот № 004005, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1804/04.06.2019 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 № 909/31.08. 1993 г. за признато право на собственост на ПК - Кресна на
наследници на Стоил Илиев Златков, във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с вх.
№177/13.09.2019 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”,
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

0 „против”

и

2

Р Е Ш Е Н И Е №673
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 №909 от
31.08.1993 г. на ПК гр. Кресна/, както следва:
Наследниците на Стоил Илиев Златков, бивш жител на с.Ощава, община
Кресна, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 000800 с площ от 0,500 дка /нула декара и петстотин квадратни
метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в
местността „Св.Илия“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537,
община Кресна,

съгласно скица-проект № Ф00950/24.07.2019 г., който имот е

образуван от имот № 000788, описан в Акт за частна общинска собственост №
1820/05.08.2019 г.
2. Имот № 000801 с площ от 1,000 дка /един декар/, девета категория, с начин на
трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в местността „Лаките“, землището на
с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна, съгласно скица-проект №
Ф00957/24.07.2019 г., който имот е образуван от имот № 000788, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1820/05.08.2019 г.
3. Имот № 000802 с площ от 0,500 дка /нула декара и петстотин квадратни
метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в
местността „Лаките“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537,
община Кресна,

съгласно скица-проект № Ф00958/24.07.2019 г., който имот е

образуван от имот № 000788, описан в Акт за частна общинска собственост №
1820/05.08.2019 г.
4. Имот № 000803 с площ от 0,500 дка /нула декара и петстотин квадратни
метра/, девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в
местността „Дома“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537,
община Кресна,

съгласно скица-проект № Ф00956/24.07.2019 г., който имот е

образуван от имот № 000788, описан в Акт за частна общинска собственост №
1820/05.08.2019 г.
5. Имот № 000804 с площ от 0,100 дка /нула декара и сто квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в местността
„Дома“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна,
съгласно скица-проект № Ф00955/24.07.2019 г., който имот е образуван от имот №
000788, описан в Акт за частна общинска собственост № 1820/05.08.2019 г.

6. Имот № 000805 с площ от 0,100 дка /нула декара и сто квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в местността
„Дома“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна,
съгласно скица-проект № Ф00954/24.07.2019 г., който имот е образуван от имот №
000788, описан в Акт за частна общинска собственост № 1820/05.08.2019 г.
7. Имот № 000806 с площ от 0,100 дка /нула декара и сто квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в местността
„Дома“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна,
съгласно скица-проект № Ф00952/24.07.2019 г., който имот е образуван от имот №
000788, описан в Акт за частна общинска собственост № 1820/05.08.2019 г.
8. Имот № 000807 с площ от 0,100 дка /нула декара и сто квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в местността
„Дома“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна,
съгласно скица-проект № Ф00951/24.07.2019 г., който имот е образуван от имот №
000788, описан в Акт за частна общинска собственост № 1820/05.08.2019 г.
9. Имот № 000808 с площ от 0,200 дка /нула декара и двеста квадратни метра/,
девета категория, с начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер.“, находяща се в местността
„Плевната“, землището на с.Ощава, община Кресна, с ЕКАТТЕ 54537, община
Кресна, съгласно скица-проект № Ф00953/24.07.2019 г., който имот е образуван от
имот № 000788, описан в Акт за частна общинска собственост № 1820/05.08.2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №173/10.09.2019
г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против”

и 5 „въздържал се”, ОбС-

Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №674
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
народните читалища, Общински съвет – Кресна приема Доклад за дейността на НЧ „Култура
1932” гр. Кресна за 2018 г. и Финансов отчет за изразходваната субсидия на НЧ „Култура 1932” гр.
Кресна за 2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните
финанси, чл.44, ал.1 от Наредбата на Общински съвет гр.Кресна за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна, във връзка с Предложение от

Кмета на община Кресна с вх. №158/27.08.2019 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 №675
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните
финанси, чл.44, ал.1 от Наредбата на Общински съвет гр.Кресна за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кресна, Общински съвет – Кресна:
І. Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна за 2018 г., съгласно
обяснителна записка и Приложения от №1 до №8 към нея, както следва:
1. По прихода: Уточнен план – 4 882 832 лв.
Изпълнение -

4 477 788 лв.

2. По разхода: Уточнен план – 4 882 832 лв.
Изпълнение -

4 477 788 лв.

ІІ. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС, съгласно
обяснителна записка и Приложение №9 към нея.
ІІІ. Приема отчета за размера на просрочените вземания в размер на 344 727 лв.
и просрочени задължения в размер на 763 575 лв., съгласно Приложение №10.
ІV. Преходен бюджетен остатък – 329 410 лв., от които 215 185 лв. по бюджетната
сметка и 114 225 лв. левова равностойност по валутни сметки.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг, във
връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №159/27.08.2019 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 №676
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет – Кресна Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Кресна за
2018 година, както следва:

ОТЧЕТ
за състоянието на общинския дълг на Община Кресна за 2018 година
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския
дълг.
Непогасеният краткосрочен дълг към 31.12.2017г. е в размер на 90 000.00 лева.

През 2018г. по месеци са извършени следните погасителни вноски:
м.03.2018г. – 90 000 лева;
Общо:

90 000 лева

Непогасен краткосрочен дълг към 31.12.2018г. – 0.00 лева.
Платените през 2018г. лихви, такси и комисионни във връзка с обслужване на
кредита са в размер на 2 206 лева.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №160/27.08.2019 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 №677
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Кресна приема информация за текущото изпълнение на бюджета и
на сметките за средствата от ЕС на община Кресна, област Благоевград към 30.06.2019 г. по
приходната и разходната им част.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за
публичните финанси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №178/13.09.2019
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 №678
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Кресна одобрява компенсирани промени в плана на
капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет и собствени
средства, съгласно Приложение №1.
Приложение №1 е неразделна част от настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№179/16.09.2019 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 №679
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 и чл.9 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет – Кресна утвърждава Приложение № 8в към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кресна, както следва:
Приложение №8в
Приходи от продажба на билети за футболни срещи на стадиона в гр.Кресна

Наименование
1. За деца до 10 г.

Цена /лв./ за билет
безплатно

2. За лица от 10 до 18 г.

2 лв.

3. За пенсионери

2 лв.

4. За всички останали лица

3 лв.

5. За инвалиди

безплатно

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от АДФИ с вх.
№155/23.08.2019 г., относно заверено копие от Доклад №ДИД4-БЛ-5/21.06.2019 г. и заключение към
него от 17.07.2019 г., съставени при извършена финансова инспекция на община 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 №680
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет – Кресна приема за
сведение Доклад №ДИД4-БЛ-5/21.06.2019 г. и заключение към него от 17.07.2019 г., съставени при
извършена финансова инспекция на община Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Уведомление от
Управителя на „В и К-Кресна” ЕООД с вх. №157/27.08.2019 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 №681
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, дава
съгласие Управителя на „В и К-Кресна” ЕООД да реализира всички необходими действия за
бракуването и отчислението на 2 броя МПС, а именно: Рено Канго с рег. №Е0885КА и Лада Нива с
рег. №Е0902КА.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 42, ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 161,
ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№176/13.09.2019 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №682
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 42, ал. 6, изр. второ и трето и ал. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 161,
ал. 1 от Изборния кодекс, Общински съвет – Кресна, реши:

1.

Избира временно изпълняващ длъжността Кмета на община Кресна – инж. Петър Борисов
Петров – зам.-кмет по стопанската дейност, за срок до полагане на клетва на новоизбрания
кмет.

2. Избира временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство, за срок до полагане клетва на
новоизбрания кмет:
-

В с. Горна Брезница, община Кресна – Стойка Борисова Никова – старши специалист
„НАПРААУ” – кметство с. Горна Брезница, община Кресна;

-

В с. Долна Градешница, община Кресна – Роза Борисова Павлова - старши специалист
„НАПРААУ” – кметство с. Долна Градешница, община Кресна;

-

В с. Сливница, община Кресна – Кирилка Владова Илиева - старши специалист
„НАПРААУ”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 от Закона за
концесиите и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с
вх. №166/30.08.2019 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 №683
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 от Закона за
концесиите и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията, Общински съвет – Кресна приема План за действие за
общинските концесии на община Кресна/2019-2020 г./.
Планът за действие за общинските концесии на община Кресна/2019-2020 г./ е неразделна част от
настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на
община Кресна с вх. №167/04.09.2019 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 №684
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
за сведение и дава принципно съгласие по Заявление от управителя на „Дитроник” ЕООД гр.
Кресна с вх. №3000-270/23.07.2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3, чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, във връзка с Писмо от Кмета на община Кресна с вх. №168/04.09.2019 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 №685
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3, чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, Общински съвет – Кресна, реши:

1. Искането на Градешки бани” ЕООД , гр. Кресна, ЕИК 204719340 за издаване на
разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Градешка баня ”, гр.
Кресна 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 „Градешка баня”, гр. Кресна от „Градешки бани” ЕООД , гр. Кресна, ЕИК
204719340 за срок от десет години от датата на влизане в сила на разрешителното при
следните експлоатационни параметри:
Обект на водоснабдяване: басейн-топило към сграда за търговия и стаи за гости в ПИ
14492.800.1, землище гр. Кресна.
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.
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 разрешителното за водовземане на минерална вода от Сондаж
№ 1 ХГ от находище минерална вода „Градешка баня”, гр. Кресна за захранване на
басейн-топило към сграда за търговия и стаи за гости в ПИ 14492.800.1, землище гр.
Кресна, с титуляр по разрешителното „Градешки бани” ЕООД , гр. Кресна, ЕИК
204719340, с управител Димитър Георгиев Петров, за срок от 10 години, при спазване
изискванията на Закона за водите.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3, чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №181/24.09.2019 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 №686
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3, чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Искането на ЕТ „Даниела Цветанова”, за издаване на разрешително за водовземане от
минерална вода от находище „Ощава – Хладка баня”, с. Ощава 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 „Ощава – Хладка баня”, с. Ощава, община Кресна на ЕТ „Даниела Цветанова”,
седалище и адрес на управление с. Стара Кресна, община Кресна за срок от десет
години от датата на влизане в сила на разрешителното при следните експлоатационни
параметри:
Обект на водоснабдяване: Почивна станция „CASA BLANCA”, в УПИ 000180, м.
„Банището”

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 0,6 л/сек.
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 разрешителното за водовземане на минерална вода от
находище „Ощава – Хладка баня”, с. Ощава, за захранване на Почивна станция „CASA
BLANCA”, в УПИ 000180, м. „Банището”, с титуляр по разрешителното ЕТ „Даниела
Цветанова”,с. Стара Кресна, за срок от 10 години, при спазване изискванията на Закона
за водите.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от жители на с. Горна
Брезница с вх. №146/16.08.2019 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 №687
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 всички необходими действия по Молба от жители на с.
Горна Брезница с вх. №146/16.08.2019 г., относно откриване на нова спирка на автобуса, който
покрива линията Кресна-Горна Брезница.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заявление от Сдружение
на земеделци и животновъди Кресна 2019 г. с вх. №142/30.07.2019 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 №688
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Кресна препраща
Заявление от Сдружение на земеделци и животновъди Кресна 2019 г. с вх. №142/30.07.2019 г.,
относно вземане под внимание състоянието на вадата за напояване/Хиляднишката вада/ в м.
„Селището” в землище на с. Долна Градешница, до Кмета на община Кресна по компетентност.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП, във връзка с
Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с
вх. №169/09.09.2019 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 №689
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП, във връзка с
Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., Общински съвет – Кресна, реши:
1. Възлага на Кмета на Общината изготвянето на заповед за възлагане на услугата
,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания‘‘, като услуга от

общ икономически интерес (УОИИ) на Звено „Домашен социален патронаж”
от структурата на бюджетните звена в Общинска администрация – гр. Кресна,
функция V – „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 524 „Домашен социален патронаж” – местни дейности, съдържаща всички
необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението на ЕК за УОИИ за периода
на изпълнение на дейностите по проекта;
2. Приема Правилник за Устройството и организация на дейността на Звено
„Домашен социален патронаж” по предоставянето на услугата ,,Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания‘‘ по проект ,,Създаване на модел
за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна‘‘;
3. Възлага на Кмета на общината да разработи осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на община
Кресна с вх. №174/11.09.2019 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 №690
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна връща
Кмета на община Кресна по компетентност Писмо с вх. №174/11.09.2019 г., относно заявление
„Сдружение на земеделци и животновъди – Кресна 2019”, относно вземане на решение
структуриране на работна група, която да подготви и разработи Стратегия за развитието
животновъдството и земеделието в община Кресна.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на
от
за
на

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от ЗПУО във връзка с
Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №175/12.09.2019 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 №691
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински съвет –
Кресна приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците 2019-2020 г. на община Кресна.
Годишният план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 20192020 г. на община Кресна е неразделна част от настоящото решение.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 113 и следващите от Търговския
закон, във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с вх. №180/16.09.2019 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 №692
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 113 и следващите от Търговския
закон, Общински съвет – Кресна, реши:

1.
Дава СЪГЛАСИЕ община Кресна да се включи в учредяването на междуобщинско
дружество с ограничена отговорност с дружествен капитал в размер на 100 000 лв., в съдружие с
община Сандански и община Струмяни.
Община Кресна ще участва в капитала на новорегистрираното дружество с 10,20% от
дяловете, (респективно община Сандански с 84,71% и община Струмяни с 5,09%) формирани на
база подписано Споразумение за партньорство между трите общини от 20.04.2017 г.
Капитал на дружеството 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 10 000 дяла по 10 лв.
Размер на дружествените дялове:
Община Сандански с дялово участие 84 710 лв. (8 471 дяла по 10 лв.)
Община Кресна с дялово участие 10 200 лв. (1020 дяла по 10 лв.)
Община Струмяни с дялово участие 5 090 лв. (509 дяла по 10 лв.)
Основният предмет на дейност на дружеството се определя като:
→ управление, експлоатация и поддръжка на инсталация за предварително третиране на
смесени битови отпадъци на РСУО – Сандански (Регионална система за управление на отпадъците
– Сандански)
→ управление, експлоатация и поддръжка на инсталация за компостиране на рзаделно
събрани зелени и биоразградими отпадъци на РСУО – Сандански
→ събиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от територията на
общините Сандански, Кресна и Струмяни – сформиращи РСУО – Сандански
→ временно съхраняване на рециклируеми отпадъци - сепарирани от инсталацията за
предварително третиране, тяхното повторно използване, рециклиране, възстановяване или
използване за енергия, включително предоставянето им срещу заплащане
→ оползотворяване на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, чрез
производство на компост, предоставяне на произведения компост за подобряване на почвите на
зелени площи на територията на трите общини, за рекултивации на общински и държавни
терени, за градинарски нужди на домакинствата и гражданите в трите общини, за земеделски и
горски цели.
→ дружеството може да извършва и всички видове търговски дейности незабранени със
закон
2.
Възлага на Кмета на община Кресна да предприеме необходимите фактически и
правни действия, свързани с Регистрацията на междуобщинското дружество, както и да
представлява община Кресна в същото, с пълни представителни права, включително и с тези да
подпише учредителния договор на дружеството
3.
Възлага на Кмета на община Кресна преди регистрацията на междуобщинското
дружество да внесе в Общински съвет – Кресна учредителния документ на дружеството за
утвърждаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. №143/30.07.2019 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 №693
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 ОбСКресна и неговите комисии, за периода от м. януари 2019 г. до м. юни 2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от Кмета на община
Кресна с вх. №145/14.08.2019 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 №694
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 №569 до Решение №586 по
Протокол №43/25.01.2019 г.; от Решение №587 до Решение №601 по Протокол №44/01.03.2019 г.; от
Решение №602 до Решение №602 по Протокол №45/25.03.2019 г.; от Решение №603 до Решение
№632 по Протокол №46/02.05.2019 г.; от Решение №633 до Решение №634 по Протокол
№47/23.05.2019 г.; от Решение №635 до Решение №647 по Протокол №48/21.06.2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Общинската
комисия по безопасност на движението на територията на община Кресна с вх. №182/24.09.2019 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 №695
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 незабавно всички необходими действия по
обезопасяване на движението на мостовете на р. Струма за с. Горна Брезница, с. Сливница кв.
Моравска, гр. Кресна, Ж.П. прелез на гр. Кресна и подлеза в центъра на гр. Кресна.

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

