ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №2 ОТ 23.11.2015г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 14, ал. 1 от „Правилника за работата и дейността на ОбС – Кресна”, след
проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №2
ОбС-Кресна, избира временна комисия за актуализация на „Правилника за работата
и дейността на Общински съвет – гр. Кресна”, в състав:
1. Севда Георгиева Стоилкова
2. Кирил Димитров Лазаров
3. Петър Олег Петров
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 14, ал. 1 от „Правилника за работата и дейността на ОбС – Кресна”, след
проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №3
ОбС – Кресна, създава две постоянни комисии, функциониращи към ОбС – Кресна
през мандат 2015-2019 г., както следва:
I. „Постоянна комисия по икономическа политика, бюджет, финанси и финансов контрол,
земеделие, гори, ТСУ, поземлена реформа и приватизация”.
II. „Постоянна комисия по законност, правни въпроси, правата на човека, жалби и сигнали
на граждани, образование, здравеопазване, социални дейности, екология, туризъм,
култура, вероизповедание и спорт”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 14, ал. 1 от „Правилника за работата и дейността на ОбС – Кресна”, след
проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №4
ОбС – Кресна, одобрява поименен състав на двете постоянни комисии, както следва:
I. „Постоянна комисия по икономическа политика, бюджет, финанси и финансов контрол,
земеделие, гори, ТСУ, поземлена реформа и приватизация” – 7 члена:
1. Петър Олег Петров
2. Георги Асенов Костов
3. Благой Димитров Петров
4. Димитър Николаев Атанасов
5. Илиян Борисов Кръстев
6. Георги Димитров Георгиев

7. Милчо Иванов Караджов
II. „Постоянна комисия по законност, правни въпроси, правата на човека, жалби и сигнали
на граждани, образование, здравеопазване, социални дейности, екология, туризъм,
култура, вероизповедание и спорт” – 5 члена:
1. Николай Кирилов Николов
2. Владимир Ангелов Харизанов
3. Кирил Димитров Лазаров
4. Емил Бориславов Божинов
5. Севда Георгиева Стоилкова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 14, ал. 1 от „Правилника за работата и дейността на ОбС – Кресна”, след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №5
ОбС – Кресна, избира ръководство на „Постоянната комисия по икономическа
политика, бюджет, финанси и финансов контрол, земеделие, гори, ТСУ, поземлена
реформа и приватизация”, както следва:
Председател: Петър Олег Петров
Секретар: Милчо Иванов Караджов
Членове: 1. Георги Асенов Костов
2. Благой Димитров Петров
3. Димитър Николаев Атанасов
4. Илиян Борисов Кръстев
5. Георги Димитров Георгиев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 14, ал. 1 от „Правилника за работата и дейността на ОбС – Кресна”, след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №6
ОбС – Кресна, избира ръководство 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”, както следва:
Председател: Николай Кирилов Николов
Секретар: Севда Георгиева Стоилкова
Членове: 1. Владимир Ангелов Харизанов
2. Кирил Димитров Лазаров
3. Емил Бориславов Божинов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. №4/23.11.2015 г., след проведено
поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, ОбСКресна, прие:

РЕШЕНИЕ №7
ОбС – Кресна приема предложението на Председателя на Обс-Кресна с вх. №4/23.11.2015 г.
и определя ред за провеждане на обществено обсъждане на отчета на бюджета на община
Кресна за 2014 г., както следва:
1. Дата - 04.12.2015 г.
2. Място - Зала №1 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;
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 – след изготвянето на протокола, същият се прикрепя към отчета на бюджета
за 2014 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното
подпомагане, чл. 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №8
ОбС – Кресна приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги/20162020 г./ и Годишен план за действие за 2016 г. към Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги /2016-2020 г/.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмо от
Управителя на „ В и К – Кресна” ЕООД с вх. №6/23.11.2015 г., след поименно гласуване, с 9
гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №9
ОбС-Кресна, упълномощава управителят Йордан Лазаров Лазаров, да представлява
„В и К – Кресна” ЕООД с ЕИК 811121655 на Общото събрание на съдружниците в
„Кресна Електрик” ООД с ЕИК 101523969, което ще се проведе на 04.12.2015 г. от 11,00
часа в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №8, вх. Б, ет. 6, ап. 18, като:
Управителят да гласува „ПРОТИВ” по точка първа от дневния ред – „Вземане на
кредит от банка, различна от „Обединена българска банка” АД, за рефинансиране на
последната вноска по Договор за инвестиционен банков кредит от 30.10.2008 г., сключен с
„Обединена българска банка”АД”;
Управителят да гласува „ПРОТИВ” по втора точка от дневния ред – „Вземане на
решение за обезпечаване на кредита, чрез учредяване на залог на цялото търговско
предприятие на „КРЕСНА-ЕЛЕКТРИК” ООД с ЕИК 101523969 по ЗОЗ”;
Управителят да гласува „ПРОТИВ” трета точка от дневния ред – „Възлагане и
упълномощаване на управителя Тодор Георгиев Димов да представлява „КРЕСНА-

ЕЛЕКТРИК” ООД пред съответната банка за подписване на договора за кредит и всички
останали необходими документи, във връзка с него и учредяване на обезпечението”;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №3 ОТ 07.12.2015г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, във връзка с чл.108, ал.2, чл.110, ал.1,
т.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с предложение на Кмета на община Кресна с вх.
№17/04.12.2015 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 5
гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е:10
1.Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
регулация и застрояване за промяна предназначението на част от поземлен имот
№005006, находящ се в м.”Завой”, землище на гр.Кресна с площ 30.088 дка, начин на
трайно ползване „нива” с отреждане „За общински парк – „Западен парк Кресна” и
изменение на План за регулация на гр.Кресна чрез Подробен устройствен план – план
за улична регулация - корекция на улица „Струма” с обхват от о.т.155 до о.т.174,
паркинг (о.т.155а, 155б, 155в) и озеленяване, обслужващи парка. Част от ПИ№005006 с
площ от 7.00 дка запазва земеделското предназначение – „НИВА”.
2. Разрешава чрез изработване на проект за ПУП – ПРЗ разделяне на ПИ
№005006 с площ 37.088 дка на два имота:
- ПИ№005006 – 30.088 дка, находящ се в м.”Завой”, землище на гр.Кресна и
отреждане за ОБЩИНСКИ ПАРК „ЗАПАДЕН ПАРК КРЕСНА” при следните
устройствени показатели:
• Плътност на застрояване – 2%;
• Кинт макс. = 2,5;
• Кота корниз Нмакс. = 10 м;
• Площ за озеленяване 98%;
- ПИ№005006 -7.00 дка със запазване на земеделското предназначение –
„НИВА”.
3.Разрешава изработване на проект за изменение на ПР на гр.Кресна – ПУР за
ул.”Струма” с обхват от о.т.155 до о.т.174, паркинг (о.т.155а, 155б, 155в) и озеленяване.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с постъпила молба
за еднократна парична помощ с вх. №20/07.12.2015 г. след поименно гласуване, с 13 гласа
„за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ №11

ОбС – Кресна, одобрява молба с вх. №20/07.12.2015 г. и отпуска еднократна парична
помощ в размер на 3 000 /три хиляди/ лв. на лицето Йорданка Борисова Михова,
живуща на ул. „Олимпия” №19. Същата трябва да предостави разходооправдателни
документи, доказващи изразходването на сумата по предназначение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №4 ОТ 18.12.2015г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, чл. 78 от Правилника за
работата и дейността на ОбС-Кресна и във връзка с искане от група съветници с вх.
№38/18.12.2015 г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0
гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 12
ОбС- Кресна актуализира Правилника за работата и дейността на ОбС както следва:
чл. 14 ал. /3/ добива следния вид:
„ В Общински съвет се образуват следните постоянни комисии:
I. „Комисия по икономическа политика, бюджет, финанси и финансов контрол,
земеделие, гори, ТСУ, поземлена реформа и приватизация”, в състав от 7 съветника –
председател, секретар и 5 члена;
II. „Комисия по законност, правни въпроси, правата на човека, жалби и сигнали на
граждани, образование, здравеопазване, социални дейности, екология, туризъм, култура,
вероизповедание и спорт”, в състав от 5 съветника – председател, секретар и 3 члена;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал. 1 т. 1, чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и актуализация на
Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна, в частта чл. 14, ал.3 с Решение №12 от
настоящия протокол, във връзка със Заповед на Областния управител с вх. №27/09.12.2015
г., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 13
ОбС-Кресна приема повторно свое Решение №3 по Протокол №2/23.11.2015 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал. 1 т. 1, чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и актуализация на
Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна, в частта чл. 14, ал.3 с Решение №12 от
настоящия протокол, във връзка със Заповед на Областния управител с вх. №27/09.12.2015
г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 5 гласа „въздържал
се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 14
ОбС-Кресна приема повторно свое Решение №4 по Протокол №2/23.11.2015 г.

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

На основание чл.21, ал. 1 т. 1, чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и актуализация на
Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна, в частта чл. 14, ал.3 с Решение №12 от
настоящия протокол, във връзка със Заповед на Областния управител с вх. №27/09.12.2015 г.,
след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 1 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”,
ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 15
ОбС-Кресна приема повторно свое Решение №5 по Протокол №2/23.11.2015 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал. 1 т. 1, чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и актуализация на
Правилника за работата и дейността на ОбС-Кресна, в частта чл. 14, ал.3 с Решение №12 от
настоящия протокол, във връзка със Заповед на Областния управител с вх. №27/09.12.2015
г., след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 1 гласа „против” и 3 гласа „въздържал
се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 16
ОбС-Кресна приема повторно свое Решение №6 по Протокол №2/23.11.2015 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2, т. 3
от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, във връзка с
предложение от Председателя на ОбС-Кресна с вх. №23/08.12.2015 г., след проведено
поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е 17
ОбС-Кресна, избира комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси към община Кресна, в състав:
Председател: Петър Олег Петров – общински съветник;
Членове: Георги Георгиев – общински съветник;
Илиян Кръстев – общински съветник;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 4 и чл. 12, ал. 4 от
Устава на СЮЗО, във връзка с писмо от „Сдружението на югозападните общини” с вх.
№16/03.12.2015 г., след проведено поименно гласуване , с 7 гласа „за”, 0 „против” и 6
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 18
ОбС-Кресна, избира Димитър Николаев Атанасов – общински съветник, за заместник
делегат в Общото събрание на „Сдружението на югозападните общини” – гр.
Благоевград.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.12, ал. 2 и чл.27, ал. 1 от
Устава на НСОРБ, във връзка с писмо от Националното сдружение на общините в

Република България с вх. №2/23.11.2015 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 19
ОбС-Кресна,
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на общинския съвет – инж.
Мая Борисова Божинова – Председател на ОбС-Кресна.
2. При невъзможност за участие на определения в т. 1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от Георги Димитров Георгиев –
общински съветник.

------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Закона за публичните
финанси, ЗДБРБ за 2014 г., чл. 9 от Закона за общинския дълг, във връзка с
предложение на Кмета на община Кресна с вх. №239/23.09.2015 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: 20
ОбС-Кресна,
1. Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Кресна, област
Благоевград по приходната и разходната му част за 2014 г., както и на
извънбюджетните сметки и фондове за периода, съгласно приложенията, както
следва:
I.1 По прихода: Уточнен план – 4 703 248 лв.
Изпълнение

– 3 766 648лв.

I.2 По разхода : Уточнен план – 4 703 248лв.
Изпълнение

– 3 766 648лв.

II. Приема окончателния годишен план за 2014г. и отчета за изпълнението на
извънбюджетните

сметки

и

фондове

съгласно

Обяснителната

записка

и

приложенията към нея.
III. Приема отчета за размера на просрочените вземания в размер на 269 318 лв.
и просрочени задължения в размер на 668 422 лв. съгласно Приложение №1
IV. Преходен бюджетен остатък 404 225 лв.
2. Одобрява отчета на Кмета на община Кресна, относно състоянието на
общинския дълг на община Кресна, област Благоевград за 2014 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси, във връзка с предложение от Кмета на община Кресна с вх.
№34/16.12.2015 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: 21

ОбС-Кресна, приема предложението на Кмета на община Кресна с вх. №34/16.12.2015
г. и одобрява изменението на инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи на община Кресна за 2015 г., чрез извършване на вътрешни
компенсирани промени.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, във връзка с предложение на Кмета на община Кресна с вх. №35/16.12.2015 г.,
след проведено поименно гласуване, с 9 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”,
ОбС-Кресна прие:
Р Е Ш Е Н И Е: 22
ОбС-Кресна актуализира бюджета на община Кресна за 2015 г., по приходната и
разходната част в местни дейности, както следва:
Приходи:
№

Наименование на приходите

параграф

План

по

бюджета

ред

към

в Корекция
/+ или -/

План
/общо/

момента
1

Данък върху превозните средства

1303

2

Нетни приходи от продажба на стоки, 2404

100000

+23300

120000

26685

+2000

28685

услуги и продукция
3

Внесен ДДС

3701

-25081

-44550

-69631

4

Приходи от продажба на НДМА

4030

0

+7000

7000

5

Приходи от продажба на земя

4040

43030

+6650

49680

Общо корекция на приходите:

-5600

Разходи:
№

Разходи по функции, дейности и параграфи

параграф

План

в Корекция

по

бюджета

ред

към

/+ или -/

План
/общо/

момента
І

Функция

V

–

Социално

осигуряване,

подпомагане и грижи
1

Дейност

524

„Домашен

социален

патронаж”
1.1

Възнаграждения на персонала по трудови 0101
възнаграждения

26652

+9120

35772

1.2

Осигурителни вноски за ДОО

0551

2870

+1080

3950

1.3

Осигурителни вноски за ЗОВ

0560

1260

+434

1694

1.4

Осигурителни вноски за ДЗПО

0580

680

+130

810

ІІ

Функция VІ – Жилищно строителство,

0

-43564

-43564

75260

-18100

57160

За обекта

35000

/-18100/

16900

1016

52000

+68000

120000

БКС и опазване на околната среда
1

Дейност

603

„Водопроводи

и

канализации”
1.1

Разходи за санкции, неустойки, съдебни 1092
обезщетения и разноски

1.2

Разходи

за

основен

ремонт

на 5100

инфраструктурни обекти
/от обект Реконструкция питеен водопровод
с.Г.Брезница - гр.Кресна/
2

Дейност 604 „Осветление на улици и
площади”

2.1

Разходи за горива, вода, ел.енергия

3

Дейност

606

„Изграждане,

ремонт

и

поддържане на улици”
3.1

Разходи за материали

1015

0

+1000

1000

3.2

Разходи за външни услуги

1020

1000

+1100

2100

4

Дейност

252153

-35500

216653

/238300/

/-35500/

/-

619

Други

дейности

по

благоустрояването
4.1

Разходи за изграждане на инфраструктурни 5206
обекти
/от

обект

За обекта
Мрежа

ниско

напрежение

202800/

м.Върбите/
ІІІ

Функция VІІ – Почивно дело, култура и
религиозни дейности

1

Дейност

738

„Читалища”

-

ДОФИНАНСИРАНЕ
1.1

Субсидия за организации с нестопанска цел

ІV

Функция VІІІ – Икономически дейности и

4500

0

3300

3300

услуги
1

Дейност 832 „Поддържане и ремонт на
пътища”

1.1

Възнаграждения

по

извън

трудово 0202

0

+1000

1000

1030

0

+6400

6400

правоотношение
1.2

Разходи за текущ ремонт
Общо корекция на разходите:

-5600

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с постъпило
Заявление за еднократна парична помощ с вх. №31/12.12.2015 г., след поименно
гласуване, с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е: 23
ОбС-Кресна одобрява заявление с вх. №31/12.12.2015 г. и отпуска еднократна парична
помощ в размер на 300 /триста/ лв. на лицето Йордан Димитров Божинов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №5 ОТ 07.01.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
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. №37/17.12.2015 г., след проведено поименно гласуване с 7
гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 24
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна с проект
по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България –
Македония, приоритетна ос 2, специфична цел 2.1 „Увеличаване на туристическия
потенциал в региона чрез сътрудничество за по – добро опазване и устойчиво
използване на природното и културното наследство”.
2. Общински Съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на общината, в качеството си
на Водеща организация, да подпише споразумение за сътрудничество с община
Валандово /Република Македония/.
3. Общински Съвет - гр. Кресна упълномощава кмета да предприеме всички
необходими действия във връзка с разработването и изпълнението на проекта по
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България –
Македония, приоритетна ос 2, специфична цел 2.1 „Увеличаване на туристическия
потенциал в региона чрез сътрудничество за по – добро опазване и устойчиво
използване на природното и културното наследство.
4. Общински Съвет - гр. Кресна декларира, че предназначението на обектa на интервенция
по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не по – малък от 5/пет/ години
след приключване на дейностите по проекта.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 13, във връзка с чл.16 и чл.17
(1) и (2) от Закона за общинския дълг и във връзка с предложение на Кмета на община
Кресна с вх. №11/07.01.2016 г., след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 гласа
„против” и 2 гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 25
1. Общински съвет – гр.Кресна дава съгласие за кандидатстване пред
„Интернешънъл Асет Банк” АД за поемане на краткосрочен общински дълг при
условията на чл. 3, т. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг с цел за
рефинансиране на съществуващ кредит № НД-К-194/08.01.2015 г. на Община Кресна
в размер 240 000,00 лева и за покриване на временен недостиг на парични средства,
свързани с текущи плащания на Общината, при следните параметри:
1.1.Максимален размера на дълга – 240 000 лв. /двеста и четиридесет хиляди
лева/;
1.2.Срок за издължаване на кредита — 12 месеца, с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване и с възможност
за удължаване с още 12 месеца;
1.3.Валута на дълга - BGN (български лева);

1.4.Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем /кредит овърдрафт/;
1.5.Условия за погасяване — в режим на овърдрафт;
1.6.Максимален годишен лихвен процент – 6,5% годишна лихва;
1.7.Максимален размер на годишните такси и комисиони – съгласно Тарифата
на банката и конкретното договаряне на параметрите по кредита, но не повече от
1,00% на годишна база от размера на кредита.
1.8.Обезпечение:
1.8.1.Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи собствени общински приходи в
размер на 111 620 лв. /сто и единадесет хиляди шестстотин и двадесет лева/ (или 80 %
от имуществени и неимуществени данъци) и върху банковите сметки, по които ще
постъпват сумите.
1.8.2.Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ в размер на
не по-малко от 210 000 лв. /двеста и десет хиляди лева/ и върху банковите сметки, по
които ще постъпват сумите.
1.8.3.Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху
всички вземания на Общината, настоящи и бъдещи по следните сметки в национална
и чуждестранна валута при „Интернешънъл Асет Банк” АД, на които Общината е
титуляр: бюджетна сметка c IBAN BG85IABG74583101242600.
1.8.4.Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси и
комисиони, подписан от кмета.
1.8.5.Съгласие за директен дебит от всички сметки на Общината.
При анексиране на кредита, Общинският съвет дава съгласие и упълномощава
кмета на Община Кресна да извърши необходимите действия пред банката за
извършване на анексирането и при необходимост да предоставя допълнително
обезпечение, да предприема и други действия, включително евентуално удължаване
на срока на залога и др., както и да подписва нов запис на заповед за новия срок.
2. Общинският съвет възлага и делегира права на кмета на Община Кресна да
представлява Община Кресна пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише
при условия, каквито договори с банката договора за кредит, да учреди обезпеченията
в полза на банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи,
включително анексиране на кредита и обезпеченията, съгласно условията на
настоящото решение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със сигнал от жител
на с. Горна Брезница, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 гласа „против”
и 0 гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 26
Общински съвет гр. Кресна възлага на Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД да
извърши проверка по случая, да установи проблема и да вземе мерки за неговото
решаване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №6 ОТ 29.01.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл.21, ал.1, т.8, т. 12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от
ЗМСМА; чл. 37о, ал. 2 и ал. 4, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи и във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с вх.
№9/06.01.2016 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0
гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 27
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от
ЗМСМА; чл. 37о, ал. 4, т. 1, чл. 37о, ал. 4, т. 2, чл. 37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1, т. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет-Кресна:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Кресна за
2016 г.
2. Дава съгласие за предоставяне на свободните пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване, съгласно списък /Приложение №1/, неразделна част от това
решение.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна, след извършване на необходимите
проверки, да сключи със земеделските стопани индивидуални договори за отдаване
под наем на пасищата, мери и ливадите за срок до пет селскостопански години, като
всеки животновъд е задължен да предостави списък с броя на притежаваните от него
регистрирани селскостопански животни, като същия бъде заверен от лицензиран
ветеринарен лекар за населеното място.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.7, от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи и във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с
вх. №10/06.01.2016 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 6 гласа „против” и 0
гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 28
На основание чл.21, ал.1, т.7, от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, Общински съвет-Кресна:
1. Определя таксата за отдаването под наем на общински пасища и мери за
индивидуално ползване на регистрирани животновъди на територията на
общината да бъде 3,00 лева на декар площ.
2. Определя пашата в общински пасища и мери за общо ползване за една година
да бъде:
-

За едър рогат добитък – за 1 бр. – 1,00 лев.

-

За дребен рогат добитък – за 1 бр. – 0,30 лева.

3. Възлага на Кмета на община Кресна да извърши необходимите действия по
администрирането и контрола на взетото Решение.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.12, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти и чл. 15, ал. 6 от
Наредбата за стопанисване, управление и възпроизводство, ползване и опазване на
общинските горски територии в община Кресна и във връзка с Предложение на Кмета на
община Кресна с вх. №12/11.01.2016 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, ОбС – Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 29
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12, от ЗМСМА, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти и чл. 15, ал. 6 от
Наредбата за стопанисване, управление и възпроизводство, ползване и опазване на
общинските горски територии в община Кресна, Общински съвет – Кресна:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за
2016 г.
2. Упълномощава Кмета на общината да одобри Годишния план.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската
собственост и във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с вх. №13/11.01.2016 г.,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 30
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет–Кресна приема Стратегия за управлението на общинската
собственост на община Кресна, обл. Благоевград, за периода 2016-2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и във връзка с Предложение на Кмета на община Кресна с вх.
№14/11.01.2016 г., ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет-Кресна, приема годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., със следната корекция: Нивите над 3 дка
предвидени за продажба, да бъдат отдавани под наем, а не продавани.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г.,
във връзка с предложение от Кмета на община Кресна с вх. №15/11.01.2015 г., след
проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 32
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г.,
Общински съвет-Кресна, одобрява средствата за капиталови разходи в бюджета на
община Кресна, област Благоевград за 2016 г., както следва:
ОБЕКТИ
Общо за всички функции:
§ 5100 – Основен ремонт на ДМА

общо

целева собств. преходен
субсидия средства остатък
742 893 262 500 460 393
20 000
486 293 262 500 223 793
0

Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство
и
комунално
стопанство
1.Асфалтова настилка ул.ул."Вардар" –
гр.Кресна (от о.т.61 до о.т.72)

346 293

122 500

223 793

75500

45 500

30 000

0

0

2. Реконструкция водопроводна мрежа ул.
"Вардар", от о.т.61 до о.т.72

20 000

3.Реконструкция водопроводна мрежа гр.Кресна (кв."Изток" и кв."Запад")

190793

0

190 793

4.Основен ремонт „Хладка минерална баня”
– с.Ощава

10000

7 000

3 000

5. ППР-Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа - гр.Кресна

50000

50 000

0

20 000

0
0
0

0
0

Функция 08: Икономически дейности и
услуги

140 000

140 000

0

1. BLG 2131 гр.Кресна – с.Влахи
§ 5200 – Придобиване на ДМА
Функция 01: Общи държавни служби
1. Климатик - кметство с.Горна Брезница
Функция 04: Здравеопазване
1. Детска ясла - гр.Кресна
1.1. Детски съоръжения за игра
1.2. Придобиване на стопански инвентар - 2
бр. печки

140 000
256 600
1 000

140 000
0
0

0
20 000

20 000

0

0
236 600
1 000
1 000
0

10 000
10 000

0
0

0
0

10 000
10 000

Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройствои комунално стопанство

215 600

0

215 600

1.Изграждане МНН - м.”Върбите”, з-ще
с.Влахи

215 600

0
20 000

0
0

215 600
0

Функция 07: Почивно дело, култура,
религ.дейности

20 000

0

20 000

1. ППР "Открит обект за спортни дейности с.Горна Брезница

20 000

0

20 000

0
0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Предложение от Кмета на община Кресна с
вх. №16/11.01.2016 г., след поименно гласуване с 7 гласа „за”,

5 „против”

и

1

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 33
На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кресна одобрява промяна в структурата на
Общинска администрация гр. Кресна в частта за делегирани от държавата дейности; в
частта за дофинансиране от местни дейности и за бюджетните звена към Общинска
администрация гр. Кресна, финансирани от местни приходи, по Приложения, както
следва:
1. Приложение №1 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна, със средства
от делегирани от държавата дейности;

2. Приложение №2 – Структура но Общинска администрация гр. Кресна с
дофинансиране от местни приходи;
3. Приложение №3 – Структура на бюджетните звена, финансирани от местни
приходи.
Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3, са неразделна част от Решение №33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за пулбичните
финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и
отчитане на бюджета на община Кресна, във връзка с Предложение на Кмета на община
Кресна с вх. №17/11.01.2016 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 34
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за пулбичните
финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и
отчитане на бюджета на община Кресна, Общински съвет-Кресна, одобрява бюджетната
прогноза на община Кресна, област Благоевград за периода 2016-2018 г., на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т.6 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г., Закона за публичните финанси, ПМС №380 от 29.12.2015 г.
за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2016 г., във връзка с предложение на Кмета
на община Кресна с вх. №18/11.01.2016 г., след проведено поименно гласуване, със 10 гласа
„за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 35
На основание чл.21, ал. 1, т.6 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г., Закона за публичните финанси, ПМС №380 от 29.12.2015 г.
за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2016 г., Общински съвет – Кресна, приема
проект за Бюджет на община Кресна, област Благоевград за 2016 г., както следва:
1.1.1. Приходи с държавен характер
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия
1.1.1.2. Преходен остатък
1.1.1.3 Чужди средства
1.1.2. Приходи с общински характер
В т.ч.:
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/
1.1.2.2. Данъчни приходи
1.1.2.3. Неданъчни приходи
1.2.2.4. Трансфер за зимно поддържане
1.2.2.6 Капиталова субсидия
1.2.2.7 Предоставени трансфери
1.2.2.8 Възстановен краткосрочен заем към банки
1.2.2.9 Преходен остатък

2076282,00
1980297,00
95985,00
0,00
2108218,00
454100,00
311500,00
1050550,00
64900,00
262500,00
-68650,00
-50000,00
83318,00

1.2. По разхода
В т.ч.:
1.2.1 Държавни дейности
1.2.2 Местни дейности
в т.ч. Резевр
11000.00

4184500,00
2076282,00
2108218,00
-

2.Приема разпределението на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и
общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4;
3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо;
4. Приема програма за капиталовите разходи за 2016 г. в размер на 742 893 лв., съгласно поименен списък
списък по Предложение на Кмета за финансиране на капиталовите разходи;
4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 262 500 лв.
по Предложение на Кмета за финансиране на капиталовите разходи;
4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 459 393 лв., съгл.Приложение №13 и Поименен списък
и други приходи за капиталови разходи в размер на 21 000.00 лв.;
5. Утвърждава разходите за заплати за 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които
прилагат системата на делегиран бюджет и определя:
5.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"
съгласно Приложение №2 и №4;
5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г.,съгласно Приложение №2 и №4;
5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности
описани в Проекто бюджета за 2016 г.;
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос - 3000.00 лв.;
6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 27000.00 лв., които да бъдат изплащани
според изпълнението на бюджета на община Кресна;
6.3 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2016 г., предоставени във вид на
помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 80 лв., която се дава за самотни, без близки и
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица;
6.4. Субсидии за:
6.4.1 читалища - 42480 лв.;
6.4.2 за организации с нестопанска цел - 207275.00 лв.;
6.5 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на сдедствата по т.6.1-6.4;
7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 5 000 лв.
и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 2000 лв.;
8. Приема лимит за СБКО в размер до 3% от от средствата за работна заплата по трудови
правоотношения;
9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовоте на кметства и кметските
наместници, както следва:
9.1. За Кмета на община Кресна - 250 литра гориво на месец;
9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец;
9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна - 50 литра гориво на месец;
9.4. Кметски наместник на с.Ощава - 65 литра гориво на месец;
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10.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 9;
11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз ,
съгласно Приложение № 8;
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017, 2018 и 2019 г.
по отделно Предложение на Кмета на община Кресна;
13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити СОУ "Св.Пайсий Хилендарски"
;гр.Кресна
14. Разрешава разходи за обслужване на общински дълг с лимит 240 000.00 лв.;
15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 5% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно ЗПФ;
16. Определя маскималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 30% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно ЗПФ;
17. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 995965.00 лв. лв., от които
да бъдат разплатени от бюджета за 2016 г.., по погасителн план Приложение № 5 и 6 в
размер на 324 600.00 лв., определя и просрочените вземания от минали години в размeр на
324 600 лв., от които през новата година да бъдат събрани 224 000 лв.;
18. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност,
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
19.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
19.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети
и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
19.5. Да информира Общински съвет на всеки три месеца в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджтните разходи;
19.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;
19.7 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински
проекти , в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и Министерството на
финансите, за което да информира Общински съвет;
20. Упълномощава Кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средстваот ЕС,
по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет;
20.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договая срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 г.;
20.1.2. При предоставяне на времнни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския

бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;
20.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
20.1.4. Във всички останали случи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
общински съвет;
20.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното инансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спезват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като
не се променя предназначението на средствата в края на годината;
20.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по Европейски структурни и ивестиционн фондове и от други
донори, по международни,национални и други програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
20.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на
плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти, за което да информира своевременно
Общински съвет;
21. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с направено предложение за
разделяне на сумата от 27 000 лв. за помощи по Решение на ОбС, след проведено
поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против”

и 0 „въздържал се , ОбС-Кресна,

прие:
Р Е Ш Е Н И Е 36
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Кресна, определя:
1. 10 000 лв./десет хиляди лева/ от §4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата
по Решение на ОбС-Кресна” от бюджета на община Кресна, област Благоевград за
2016 г., за еднократни помощи и обезщетения по решение на ОбС-Кресна
2. 15 000 лв./петнадесет хиляди лева/ от §4214 – „Помощи и обезщетения за
домакинствата по Решение на ОбС-Кресна” от бюджета на община Кресна, област
Благоевград за 2016 г., за новородено второ дете в семейството.
3. 2 000 лв. /две хиляди лева/ от §4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата по
Решение на ОбС-Кресна” от бюджета на община Кресна, област Благоевград за 2016
г., за бездетни семейства, с оглед кандидатстване по метода „ин-витро”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с Предложение на кмета на
община Кресна с вх. №39/30.12.2016 г., след проведено поименно гласуване с 9 гласа
„за”, 1 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 37

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за участие на община Кресна с проект по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония,
Приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и
смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност
опасности и бедствия в трансграничния регион”.
2. Упълномощава кмета на общината, в качеството си на Партньор, да подпише
споразумение за сътрудничество с община Валандово /Република Македония/.
3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими
действия във връзка с разработването и изпълнението на проекта по Програма
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония,
Приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и
смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност
опасности и бедствия в трансграничния регион”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2 т. 6 от ЗУТ и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 103, ал.3 и ал.5, чл.108, ал. 2 и чл. 112, ал. 2, т. 10 от ЗУТ и във
връзка със Заявление от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД с вх. №235/16.09.2015 г., след проведено поименно
гласуване, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е 38
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2 т. 6 от ЗУТ и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 103, ал.3 и ал.5, чл.108, ал. 2 и чл. 112, ал. 2, т. 10 от ЗУТ,
Общински съвет – Кресна дава съгласие Кмета на община Кресна да разреши
изработването на ПУП-План за застрояване с възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, с ЕИК
131468980, адрес:гр. София, ул. „Кукуш” №1, за обект: Имот №021063, землището на с.
Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 7 и чл. 125, ал. 2 от
ЗУТ и във връзка със Заявление с вх. №24/09.12.2015 г. от Асен Димитров Андреев, след
проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 39
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 7 и чл. 125, ал. 2 от ЗУТ,
Общински съвет – Кресна,
I. Във връзка със задания за изработване на ПУП-Парцеларни планове за следните
строежи:”Външен ел. захранващ кабел-подземен до ПИ №014008, местност „Дебелата
земя”, землище гр. Кресна”, „Външен водопровод Ф80 за захранване с питейна вода на ПИ
№014008, местност „Дебелата земя”, землище гр. Кресна”, „Външен канализационен
колектор Ф200, за отпадни води ПИ №014008, местност „Дебелата земя”, землище гр.
Кресна”.
1. Външен ел. захранващ кабел-подземен до ПИ №014008, местност „Дебелата земя”,
землище гр. Кресна, преминаващ през следните имоти:
- ПИ №000223 - Път IV клас – частна общинска собственост с дължина 92,5 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,370 дка.

-

ПИ №000224 - Полски път – частна общинска собственост с дължина 142 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,360 дка.
- ПИ №014028 – Пасище -мера – частна общинска собственост с дължина 2,7 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,219 дка.
2. „Външен водопровод Ф80 за захранване с питейна вода на ПИ №014008, местност
„Дебелата земя”
- ПИ №000214 - Път IV клас – частна общинска собственост с дължина 14,8 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,088 дка.
- ПИ №000223 - Път IV клас – частна общинска собственост с дължина 64,6 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,388 дка.
- ПИ №000224 – Полски път – частна общинска собственост с дължина 146,4 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,636 дка.
- ПИ №014028 – Пасище - мера – частна общинска собственост с дължина 2,7 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,259дка.
3. „Външен канализационен колектор Ф200, за отпадни води ПИ №014008, местност
„Дебелата земя”, землище гр. Кресна”.
- ПИ №000214 - Път IV клас – частна общинска собственост с дължина 36,3 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,218 дка.
- ПИ №000223 - Път IV клас – частна общинска собственост с дължина 65,5 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,380 дка.
- ПИ №000224 – Полски път – частна общинска собственост с дължина 150,6 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,718 дка.
- ПИ №014028 – Пасище - мера – частна общинска собственост с дължина 2,7 м.и
площ с ограничения в ползването й - 0,069дка.
- ПИ №015094 – Пасище - мера – частна общинска собственост с дължина 178,2 м.и
площ с ограничения в ползването й - 1,068 дка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с предложение на Кмета на
община Кресна с вх. №27/26.01.2016 г., след поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против”
и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 40
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Кресна, създава комисия от
експерти в ОбА-Кресна и общински съветници от ОбС-Кресна в състав:
1. Валентин Стоичков – Заместник-кмет на Община Кресна
2. Антоанета Угринова – Вътрешен одитор в ОбА-Кресна
3. Цветанка Тасева – Главен счетоводител в ОбА-Кресна
4. Георги Костов – Общински съветник
5. Димитър Атанасов – Общински съветник
6. Георги Георгиев – Общински съветник
7. Емил Божинов - Общински съветник
8. Илиян Кръстев - Общински съветник
9. Кирил Лазаров – Общински съветник
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Сдружение „Пирин 2009” гр. Кресна с вх. №32/28.01.2016 г., след поименно гласуване с 13
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 41
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
структурира работна група, която да подготви и разработи Стратегия за развитието на
животновъдството и земеделието в Община Кресна, в състав:
1. Емил Божинов – Общински съветник
2. Георги Костов – Общински съветник
3. Кирил Лазаров – Общински съветник
4. Двама представители на Сдружение „Пирин 2009”-Кресна
5. Двама представители на Съюз на фермерите „Струма”-Кресна
6. Николай Георгиев – Кмет на община Кресна
7. Марио Миразчийски – Началник на Общинска служба „Земеделие и гори” – Кресна
8. Елица Маламова – Експерт „Екология” в ОбА-Кресна
9. Младен Георгиев – гражданин.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение
от Сдружение „Пирин 2009” гр. Кресна с вх. №32/28.01.2016 г., след поименно гласуване с 13
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 42
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
възлага на сформираната работна група с Решение 41 от Протокол №6 от 29.01.2016 г., да
разгледа втора и трета точка от Предложение с вх. №32/28.01.2016 г. и да излезе с проекторешение, което да представи на ОбС-Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл.34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с направено предложение за промяна възнаграждението на общинските
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 43
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл.34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет-Кресна, коригира чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за работата и дейността на ОбС –
Кресна, като същите добиват следния вид:
чл. 26, ал. 1. „За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава
възнаграждение в размер на 40 на сто от средната брутна работна заплата в ОбА-Кресна, за
съответния месец, разпределено пропорционално на заседанията на ОбС и неговите
комисии, като възнаграждението не е месечно, а само за присъствените дни на заседания и
комисии. Общинският съветник не получава възнаграждение за участието си в комисии,
при провеждане на търгове или конкурси.”
чл. 26, ал. 2. „Горе-упоменатото възнаграждение се получава при реално взето участие на
общинския съветник във всички заседания на ОбС и неговите комисии, през съответния
месец, а при отсъствие, възнаграждението е пропорционално на взетото участие.”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с направено
предложение за прехвърляне на спестените средства от възнагражденията на
общинските съветници, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0
„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е 44
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, прехвърля сумата от спестените средства от своите възнаграждения в
§ 1098 – „Други некласифицирани разходи”, Дейност 123 – „Общински съвет”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл.21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с постъпило Заявление за
еднократна парична помощ с вх. №25/22.01.2016 г., след поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0

„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 45
На основание чл.21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
заявление с вх.№25/22.01.2016 г. и отпуска еднократна парична помощ в размер на 400
лв./четиристотин лева/ на лицето Антон Радоев Димитров.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 1 и т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
социалното подпомагане, във връзка с направените предложения от общинските
съветници Милчо Караджов и Петър Петров, след проведено поименно гласуване, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 46
На основание чл. 21, ал.1, т. 1 и т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за
социалното подпомагане, Общински съвет –Кресна:
1. Възлага на Кмета на община Кресна да прекрати договора за ползване на Стадиона в
гр. Кресна.
2. Създава Обществен съвет за развитие на спорта в община Кресна в следния състав:
Николай Георгиев – Кмет на община Кресна
Георги Костов – Общински съветник
Емил Божинов – Общински съветник
Илиян Кръстев – Общински съветник
Спас Лазаров
Радослав Николов
Представители на бизнеса
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №7 ОТ 10.02.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с Предложение на кмета на
община Кресна с вх. №41/04.02.2016 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 47
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кресна:
1. Дава съгласие за кандидатстване на община Кресна с проектно предложение за
„Осъвременяване на оборудването в домашен социален патронаж в община Кресна”, във
фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика/МТСП/.
2. Дава съгласие община Кресна да осигури собствени финансови средства в размер на
1998,00 лв./хиляда деветстотин деветдесет и осем лева/, за съфинансиране на проекта.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; Решение №1/05.01.2016 г. на
Министерски съвет на Република България и писмо изх. №03-00-5/1/ от 24.01.2016 г. на
Областен управител на област Благоевград до кмета на община Кресна и във връзка с
предложение на Кмета на община Кресна в вх. №45/08.02.2016 г., след поименно
гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е 48
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; Решение №1/05.01.2016 г. на
Министерски съвет на Република България и писмо изх. №03-00-5/1/ от 24.01.2016 г. на
Областен управител на област Благоевград до кмета на община Кресна, Общински
съвет – Кресна приема план за противодействие на тероризма на територията на
община Кресна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, чл. 2, т. 3 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, във връзка с предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №46/08.02.2016 г., след проведено поименно гласуване с
11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, чл. 2, т. 3 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, Общински съвет-Кресна:
1.Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване, за
отдаване под наем за срок от 3/три/ години на следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГР.КРЕСНА
- имот № 004286 с площ от 30,103 дка., НТП - „Нива”, находяща се в м.”Арапеница”,
землище на гр.Кресна.
- имот № 057014 с площ от 44,172 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Равнако”,
землище на гр.Кресна.
- имот № 061027 с площ от 13,727 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Драката”,
землище на гр.Кресна.
- имот № 038028 с площ от 13,269 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Мело”,
землище на гр.Кресна.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ОЩАВА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 010011 с площ от 17,476 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Калестирски
баир”, з.с.Ощава.
- имот № 023019 с площ от 22,058 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Любеновица,
з.с.Ощава.
- имот № 049021 с площ от 17,237 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Шунтов рид”,
з.с.Ощава.
- имот № 052002 с площ от 14,922 дка., НТП – „Нива”, м.”Ридо”, з.с.Ощава.
ЗЕМЛИЩЕ С.ВЛАХИ, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 050043 с площ от 52,732 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
- имот № 050045 с площ от 16,605 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 000456 с площ от 28,043 дка., НТП – „Нива”, м.”Равно боре”, з.с.Горна
Брезница.
- имот № 000578 с площ от 30,330 дка., НТП – „Нива”, м.”Балабаница”, з.с.Горна
Брезница.
- имот № 037002 с площ от 36,638 дка., НТП – „Нива”, м.”Бреста”, з.с.Горна Брезница.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.СТАРА КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 020008 с площ от 23,922 дка., НТП – „Нива”, м.”Ридо”, з.с.Стара Кресна.
- имот № 020009 с площ от 49,689 дка., НТП – „Нива”, м.”Ридо”, з.с.Стара Кресна.

ЗЕМЛИЩЕ С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 030042 с площ от 18,819 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
- имот № 030051 с площ от 12,708 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница, община Кресна.
- имот № 030053 с площ от 13,020 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
- имот № 030054 с площ от 11,427 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
ЗЕМЛИЩЕ С.БУДИЛЦИ, ОБЩИНА КРЕСНА
-имот № 000382 с площ от 28,389 дка., НТП – „Нива”, м.”Катайци”, з.с.Будилци.
2. Определя за представители в комисията по публичния търг, общинските
съветници: Петър Олег Петров, Емил Бориславов Божинов;
3. Определя и одобрява годишна наемна цена в размер на 8,00 лв./осем лева/ на декар,
като същата цена да бъде начална при провеждането на публичния търг с явно
наддаване;
4. Определя размер за депозита за участие – парична сума в размер на 10% от
началната годишна наемна цена;
5. Начин на плащане - наема за календарната година се заплаща до 31 декември на
същата година;
6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор за наем с лицето,
спечелило публичния търг с явно наддаване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка
с предложение на Кмета на община Кресна с вх. №47/08.02.2016 г., след проведено
поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против”

и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна,

прие:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет-Кресна актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с

имоти общинска собственост за 2016 г. на територията на община Кресна, както
следва:
Включва към т. 3 „Земеделски имоти за отдаване под наем чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс, както следва:
ЗЕМЛИЩЕ ГР.КРЕСНА
- имот № 052015 с площ от 15,341 дка., НТП - „Нива”, находяща се в м.”Солтарийски
зимовник”, землище на гр.Кресна.
- имот № 052013 с площ от 29,778 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Солтарийски
зимовник”, землище на гр.Кресна.
- имот № 059010 с площ от 12,882 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Хълма”,
землище на гр.Кресна.
- имот № 059012 с площ от 13,842 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Хълма”,
землище на гр.Кресна.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ОЩАВА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 004001 с площ от 31,303 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
- имот № 004010 с площ от 22,506 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
- имот № 004012 с площ от 23,133 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
- имот № 006001 с площ от 20,344 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.СТАРА КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА
-имот № 002100 с площ от 14,151 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
-имот № 002004 с площ от 39,848 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
-имот № 002021 с площ от 19,430 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
-имот № 002072 с площ от 13,050 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
ЗЕМЛИЩЕ С.ВЛАХИ, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 030001 с площ от 26,180 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
- имот № 045003 с площ от 17,578 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 048011 с площ от 12,885 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 048019 с площ от 12,318 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 049019 с площ от 27,985 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.

-имот № 050029 с площ от 14,428 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 056021 с площ от 13,384 дка., НТП – „Нива”, м.”Бойовица”, з.с.Влахи.
-имот № 098003 с площ от 14,793 дка., НТП – „Нива”, м.”Пейчова чешма - Яворо”,
з.с.Влахи.
-имот № 098012 с площ от 14,427 дка., НТП – „Нива”, м.”Пейчова чешма - Яворо”,
з.с.Влахи.
-имот № 098017 с площ от 33,288 дка., НТП – „Нива”, м.”Пейчова чешма - Яворо”,
з.с.Влахи.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 000590 с площ от 12,363 дка., НТП – „Нива”, м.”Бреста”, з.с.Горна Брезница.
ЗЕМЛИЩЕ С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
-имот № 016008 с площ от 14,612 дка., НТП – „Нива”, м.”Свети Георги”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 016030 с площ от 28,090 дка., НТП – „Нива”, м.”Свети Георги”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 017010 с площ от 24,504 дка., НТП – „Нива”, м.”Сеовата нива”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 025012 с площ от 58,470 дка., НТП – „Нива”, м.”Кантара”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030004 с площ от 18,091 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030032 с площ от 22,753 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030034 с площ от 13,095 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030035 с площ от 23,956 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
- имот № 030040 с площ от 30,569 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница, община Кресна.
- имот № 030041 с площ от 15,267 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница, община Кресна.

- имот № 032037 с площ от 27,7 дка., НТП – „Нива”, з.с.Долна Градешница.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.СЛИВНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 000040 с площ от 20,766 дка., НТП – „Нива”, м.”Голямата нива”,
з.с.Сливница.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, чл. 2, т. 3 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, във връзка с предложение от
Кмета на община Кресна с вх. №47/08.02.2016 г., след проведено поименно гласуване с
11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, чл. 2, т. 3 и чл. 5, ал. 1 от НУРППТПОК, Общински съвет-Кресна:
1.Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с явно наддаване, за
отдаване под наем за срок от 3/три/ години на следните имоти:
ЗЕМЛИЩЕ ГР.КРЕСНА
- имот № 052015 с площ от 15,341 дка., НТП - „Нива”, находяща се в м.”Солтарийски
зимовник”, землище на гр.Кресна.
- имот № 052013 с площ от 29,778 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Солтарийски
зимовник”, землище на гр.Кресна.
- имот № 059010 с площ от 12,882 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Хълма”,
землище на гр.Кресна.
- имот № 059012 с площ от 13,842 дка., НТП – „Нива”, находяща се в м.”Хълма”,
землище на гр.Кресна.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ОЩАВА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 004001 с площ от 31,303 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
- имот № 004010 с площ от 22,506 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
- имот № 004012 с площ от 23,133 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
- имот № 006001 с площ от 20,344 дка., НТП – „Нива”, з.с.Ощава.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.СТАРА КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА
-имот № 002100 с площ от 14,151 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.

-имот № 002004 с площ от 39,848 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
-имот № 002021 с площ от 19,430 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
-имот № 002072 с площ от 13,050 дка., НТП – „Нива”, з.с.Стара Кресна.
ЗЕМЛИЩЕ С.ВЛАХИ, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 030001 с площ от 26,180 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
- имот № 045003 с площ от 17,578 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 048011 с площ от 12,885 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 048019 с площ от 12,318 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 049019 с площ от 27,985 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 050029 с площ от 14,428 дка., НТП – „Нива”, м.”Шемето”, з.с.Влахи.
-имот № 056021 с площ от 13,384 дка., НТП – „Нива”, м.”Бойовица”, з.с.Влахи.
-имот № 098003 с площ от 14,793 дка., НТП – „Нива”, м.”Пейчова чешма - Яворо”,
з.с.Влахи.
-имот № 098012 с площ от 14,427 дка., НТП – „Нива”, м.”Пейчова чешма - Яворо”,
з.с.Влахи.
-имот № 098017 с площ от 33,288 дка., НТП – „Нива”, м.”Пейчова чешма - Яворо”,
з.с.Влахи.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 000590 с площ от 12,363 дка., НТП – „Нива”, м.”Бреста”, з.с.Горна Брезница.
ЗЕМЛИЩЕ С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
-имот № 016008 с площ от 14,612 дка., НТП – „Нива”, м.”Свети Георги”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 016030 с площ от 28,090 дка., НТП – „Нива”, м.”Свети Георги”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 017010 с площ от 24,504 дка., НТП – „Нива”, м.”Сеовата нива”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 025012 с площ от 58,470 дка., НТП – „Нива”, м.”Кантара”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030004 с площ от 18,091 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.

-имот № 030032 с площ от 22,753 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030034 с площ от 13,095 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
-имот № 030035 с площ от 23,956 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница.
- имот № 030040 с площ от 30,569 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница, община Кресна.
- имот № 030041 с площ от 15,267 дка., НТП – „Нива”, м.”Карабашица”, з.с.Долна
Градешница, община Кресна.
- имот № 032037 с площ от 27,7 дка., НТП – „Нива”, з.с.Долна Градешница.
ЗЕМЛИЩЕ НА С.СЛИВНИЦА, ОБЩИНА КРЕСНА
- имот № 000040 с площ от 20,766 дка., НТП – „Нива”, м.”Голямата нива”,
з.с.Сливница.
2. Определя за представители в комисията по публичния търг, общинските
съветници: Петър Олег Петров, Емил Бориславов Божинов;
3. Определя и одобрява годишна наемна цена в размер на 8,00 лв./осем лева/ на декар,
като същата цена да бъде начална при провеждането на публичния търг с явно
наддаване;
4. Определя размер за депозита за участие – парична сума в размер на 10% от
началната годишна наемна цена;
5. Начин на плащане - наема за календарната година се заплаща до 31 декември на
същата година;
6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор за наем с лицето,
спечелило публичния търг с явно наддаване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с писмо от Кмета на община Кресна с вх. №49/09.02.2016 г.,
след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – Кресна, отлага разглеждането на писмото от Кмета
на община Кресна с вх. №49/09.02.2016 г., относно Протокол от заседание на работна група, за

преразпределяне на общинските пасища и мери на животновъди на територията на община
Кресна, за следващото си редовно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №8 ОТ 26.02.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Молба от
Любомир Вангелов Тодоров с вх. №14/02.12.2015 г., относно освобождаване от такса за
храна към Домашен социален патронаж-Кресна, след проведено поименно гласуване
с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №53
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, препраща Молба от Любомир Вангелов Тодоров с вх. №14/02.12.2015 г., до
Кмета на община Кресна за писмено становище какви са финансовите възможности
на общината за освобождаване от такса на лица, ползващи услугите на домашен
социален патронаж.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с вх.№26/09.12.2015г., относно разглеждане случая на Соня
Емилова Митова след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 4
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кресна,
отхвърля Предложение от Кмета с вх.№26/09.12.2015г., относно разглеждане случая на Соня
Емилова Митова.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в
изпълнение на чл. 100, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и във връзка с Писмо от
МБАЛ-Благоевград с вх. №28/09.12.2015 г., относно отпускане на целеви средства за
финансово оздравяване на лечебното заведение, след проведено поименно гласуване с
9 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №55
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, в
изпълнение на чл. 100, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет-Кресна,
отхвърля Писмо от МБАЛ-Благоевград с вх. №28/09.12.2015 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка Молба от Илия
Ангелов Бенгюзов с вх. №30/12.12.2015 г., относно несъгласие с определянето на такса
смет, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал
се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №56

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кресна,
препраща Молба от Илия Ангелов Бенгюзов с вх. №30/12.12.2015 г., до Кмета на
община Кресна, по компетентност.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка
Заявление от Ивайло Живков Митрин с вх. №2/04.01.2016 г., относно освобождаване на децата
му от заплащане на такса за храна в ЦДГ и СОУ в гр. Кресна, след проведено поименно
гласуване, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №57
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет-Кресна дава съгласие таксата за храна на децата на Ивайло Живков Митрин – Василен
Ивайлов Митрин, посещаващ предучилищна група към ЦДГ „Здраве” гр. Кресна и Ивана
Ивайлова Митрина, ученичка в 1-ви клас в СОУ”Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета
от ОбА-Кресна, считано от 01.01.2016 г., до края на 2016 г., като разхода да бъде за сметка на
§4214 – „Помощи и обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община
Кресна за 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка със
Заявление от Георги Димитров Миланов с вх. №5/05.01.2016 г., относно нуждата от общинско
жилище, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”,
ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №58
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет-Кресна, препраща Заявление от Георги Димитров Миланов с вх. №5/05.01.2016 г., относно
нуждата от общинско жилище, до Кмета на община Кресна, за подробна писмена информация
за състоянието на общинския жилищен фонд – колко свободни общински жилища има и колко
са подадените молби с искане за общински жилища.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка със
Заявление от Йордан Димитров Божинов с вх. №7/05.01.2016 г., относно освобождаване на
децата му от такса за храна в ЦДГ и СОУ в гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 13
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна, дава съгласие таксата за храна на децата на Йордан Димитров Божинов –
Стефани Йорданова Димитрова, посещаваща ЦДГ „Здраве” гр. Кресна, Димитър Йорданов
Димитров, ученик в СОУ”Св. П. Хилендарски” гр. Кресна и Диляна Йорданова Димитрова –
ученичка в СОУ”Св. П. Хилендарски” гр. Кресна, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от
01.01.2016 г., до края на 2016 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 – „Помощи и
обезщетения за домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна за 2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Славчо Иванов
Костадинов с вх. №22/13.01.2016 г., относно недовършена улица в с. Горна Брезница, след
проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №60

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, препраща
Молба от Славчо Иванов Костадинов с вх. №22/13.01.2016 г., относно недовършена улица в с.
Горна Брезница, до Кмета на община Кресна, по компетентност.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.27/2/ от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор и във връзка с Писмо от Кмета с вх.№28/26.01.2016г., относно
съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звеното за вътрешен
одит в Община Кресна, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и
0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.27/2/ от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет-Кресна, приема:
1. Стратегически план на Звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода
2014-2016 г.
2. Годишен план на Звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Заявление от
Стефан Стоименов Георгиев с вх.№30/27.01.2016 г., относно освобождаване от такса за храна
към Домашен социален патронаж-Кресна., след проведено поименно гласуване с 12 гласа
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
препраща Заявление от Стефан Стоименов Георгиев с вх.№30/27.01.2016 г., до Кмета на община
Кресна за писмено становище какви са финансовите възможности на общината за
освобождаване от такса на лица, ползващи услугите на домашен социален патронаж.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във
връзка Заявление от Румен Атанасов Златков с вх.№36/28.01.2016 г., относно освобождаване
от такса за храна към Домашен социален патронаж-Кресна, след проведено поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна, дава съгласие таксата за храна от Домашен социален патронаж гр. Кресна на
лицето Румен Атанасов Златков, да бъде поета от ОбА-Кресна, считано от 01.02.2016 г., до
края на 2016 г., като разхода да бъде за сметка на §4214 – „Помощи и обезщетения за
домакинствата по решение на ОбС”, от бюджета на община Кресна за 2016 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с от Антон Радоев
Димитров с вх. №40/02.02.2016 г., относно освобождаване на дъщеря му от такса за храна в СОУ
гр. Кресна, след поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №64

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, оставя
без разглеждане Молба от Антон Радоев Димитров с вх. №40/02.02.2016 г., относно
освобождаване на дъщеря му от такса за храна в СОУ гр. Кресна.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28/2/ от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, във връзка с Писмо от Кмета с вх. №56/12.02.2016 г., относно
запознаване с Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в община Кресна
за 2015 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал
се” , ОбС-Кресна, приe:
Р Е Ш Е Н И Е №65
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28/2/ от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Общински съвет –Кресна, приема Годишен доклад за дейността
на звеното за вътрешен одит в община Кресна за 2015 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Вангел
Аргилов Костов с вх. №58/15.02.2016 г., относно освобождаване на децата му от заплащане
на такса за храна в ЦДГ и ЦДЯ в гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа
„за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №66
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кресна,
отхвърля Молба от Вангел Аргилов Костов с вх. №58/15.02.2016 г., относно освобождаване
на децата му от заплащане на такса за храна в ЦДГ и ЦДЯ в гр. Кресна.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1 и чл. 47 от ЗМДТ и във връзка
с Предложение от Кмета с вх. №74/22.02.2016 г., относно актуализиране на Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
община 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 №67
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1 и чл. 47 от ЗМДТ, Общински
съвет-Кресна, актуализира Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на община Кресна, както следва:
1. За искане на ЕГН на чужди граждани от страни извън Европейския съюз с
уведомително писмо за разрешено пребиваване в РБългария – 100 /сто/ лв.
2. За искане на първи постоянен адрес на чужди граждани от страни извън
Европейския съюз с уведомително писмо за разрешено пребиваване в
РБългария – 500 /петстотин/ лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, по реда на чл. 43, ал. 1
от Закона за устройство на Държавния бюджет и във връзка с чл.3, чл. 13 и чл. 17 от Закона
за общинския дълг и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №75/22.02.2016 г., относно
поемане на дълг-безлихвен заем, отпуснат по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройството

на държавния бюджет, след проведено поименно гласуван с 7 гласа „за”, 2 „против” и 3
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №68
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, по реда на чл. 43, ал. 1
от Закона за устройство на Държавния бюджет и във връзка с чл.3, чл. 13 и чл. 17 от Закона
за общинския дълг и във връзка, Общински съвет – Кресна, прие:
1. Дава съгласие община Кресна да поеме дълг, както следва:
1.1 Максимален размер на дълга 790 000,00 /седемстотин и деветдесет хиляди/
лева.
1.2 Валута на дълга – BGN /български лева/
1.3 Вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за
устройството на Държавния бюджет, за временен недостиг на средства по
бюджетите на общините.
1.4 Начин на обезпечаване – бъдещи вземания на общината/собствени
приходи/ и изравнителна субсидия.
1.5 Условия за погасяване – в реда и сроковете, определени от Министъра на
финансите.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от
Кмета с вх. №1/23.11.2015 г., относно запознаване с разрешително за ползване и решение за
продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на „КРЕСНА
ЕЛЕКТРИК” ООД, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Кресна, прие:
1. Кмета на общината и Управителя на „В и К-Кресна” ЕООД да информират Министър
председателя на Р България, Омбудсмана на РБългария, МОСВ, Прокуратура и Областен
управител на област Благоевград, за издаденото разрешително за водоползване.
2. Кмета на общината и Управителя на „В и К-Кресна” ЕООД, като заинтересовани страни
да влязат във връзка със съответната банкова институция, какво е моментното състояние на
дълга на „КРЕСНА ЕЛЕКТРИК” и при евентуално просрочие на кредита, да се проучат
възможностите за придобиване на останалите дялове на съдружниците, от „В и К-Кресна”
ЕООД и Община Кресна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Жалба от Мария
Георгиева Фотева с вх. №13/01.12.2015 г., относно спукани тръби и теч в блока на ул. „Яне
Сандански” 85, вх. Б, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №70
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за
сведение Жалба от Мария Георгиева Фотева с вх. №13/01.12.2015 г., относно спукани тръби и теч
в блока на ул. „Яне Сандански” 85, вх. Б.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от управителя
на „В и К –Кресна” ЕООД с вх. №22/07.12.2015 г., относно отговор на жалба на Мария
Георгиева Фотева, след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за
сведение Писмо от управителя на „В и К –Кресна” ЕООД с вх. №22/07.12.2015 г., относно отговор
на жалба на Мария Георгиева Фотева.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 9 и 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от
управителя на „В и К –Кресна” ЕООД с вх. №21/07.12.2015 г., относно протокол от общо
събрание на „КРЕСНА ЕЛЕКТРИК” ООД, проведено на 04.12.2015 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 №72
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 9 и 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна,
приема за сведение Писмо от управителя на „В и К –Кресна” ЕООД с вх. №21/07.12.2015 г.,
относно протокол от общо събрание на „КРЕСНА ЕЛЕКТРИК” ООД, проведено на 04.12.2015 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за социално
подпомагане и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №25/09.12.2015 г., относно обновяване
на Обществения съвет на територията 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 №73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за социално
подпомагане, Общински съвет – Кресна обновява Обществения съвет на територията на община
Кресна в състав:
1. Мая Божинова – председател на Общински съвет-Кресна;
2. Райна Георгиева – гл. експерт „Социална закрила” при ДСП гр. Кресна;
3. Георги Щерев – председател на клуба на пенсионера и инвалида в гр. Кресна;
4. Йордан Дончев – кмет на с. Сливница;
5. Вела Сандрева – кмет на с. Горна Брезница;
6. Стоян Акареев – кмет на с. Долна Градешница;
7. Георги Костов – общински съветник;
8. Кирил Лазаров – общински съветник;
9. Севда Стоилкова – общински съветник;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, т. 2 от Закона за
Народните читалища, във връзка с Предложение от Кмета с вх. №32/14.12.2015 г., относно
приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кресна за 2016
г., след проведено поименно гласуване, с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №74
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, т. 2 от Закона за
Народните читалища, Общински съвет – Кресна, приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Кресна за 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Молба от Тодор Евтимов
Арнаудов с вх. №6/05.01.2016 г., относно възстановяване на земеделска земя, след проведено
поименно гласуване, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна, приема за
сведение Молба от Тодор Евтимов Арнаудов с вх. №6/05.01.2016 г., относно възстановяване на
земеделска земя.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. 26/22.01.2016 г., относно приемане отчета на МКБППМН за 2015 г.,
след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №76
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински
съвет – Кресна, приема отчета на МКБППМН на територията на община Кресна за дейността на
същата през 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 отЗМСМА и чл. 6, ал. 2, чл. 14 и чл. 15, ал. 4 от
Закона за младежта и във връзка с изпълнение на Националната стратегия за младежта
2010-2020 г., във връзка с Предложение от Кмета с вх. №48/09.02.2016 г., относно
утвърждаване на Общинския годишен план за младежта за 2016 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 №77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 отЗМСМА и чл. 6, ал. 2, чл. 14 и чл. 15, ал. 4 от Закона
за младежта., Общински съвет – Кресна, утвърждава Общинския годишен план за младежта за
2016 г., в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта/2010-2020/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 отЗМСМА, във връзка с изпълнение на
Националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020 г., във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №62/16.02.2016 г., относно утвърждаване на Мониторингов доклад
за 2015 г., за интегриране на ромите в 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 №78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 отЗМСМА, Общински съвет – Кресна, утвърждава
Мониторингов доклад за 2015 г. на Община Кресна в изпълнение на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Станислав
Димитров Димитров с вх. №61/16.02.2016 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 №79
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Кресна одобрява
Инициативен комитет в състав:
1. Инж. Мая Божинова – председател на ОбС-Кресна;
2. Станислав Димитров – организационен секретар;
3. Валентин Стоичков – зам. кмет на община Кресна;
4. Стоян Акареев – кмет на с. Долна Градешница;
5. Валентин Бойков – бивш кмет на с. Долна Градешница;

6. Златка Яневска – директор на СОУ „Св. П. Хилендарски” гр. Кресна;
7. Отец Бойко Стоев – свещеник на с. Долна Градешница;
Инициативния комитет да организира на 21.05.2015 г. в с. Долна Градешница, община
Кресна, тържествено честване на 2090 години от въстанието на Спартак и 90 години от
основаването на бежанските села Горна и Долна Градешница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с Заповед от Областния управител с вх. №63/17.02.2016 г., относно
върнато за повторно разглеждане Решение 29 по Протокол №6/29.01.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №80
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Кресна, приема повторно свое Решение 29 по Протокол №6 от 29.01.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед от Областния управител с вх. №64/17.02.2016 г.,
относно върнато за повторно разглеждане Решение 43 по Протокол №6/29.01.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №81
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Кресна, приема повторно свое Решение 43 по Протокол №6
от 29.01.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с Заповед от Областния управител с вх. №65/17.02.2016 г., относно върнато за повторно
разглеждане Решение 33 по Протокол №6/29.01.2016 г., след проведено поименно гласуване с 7
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №82
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Кресна, изменя свое Решение 33 по Протокол №6 от 29.01.2016 г., в частта на т.1
Приложение №1 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна, обл. Благоевград в
делегираните от държавата дейности. Като същото добива следния вид:
„Общински съвет-Кресна одобрява промяна в структурата на Общинска администрация гр.
Кресна в частта за делегирани от държавата дейности; в частта за дофинансиране от местни
дейности и за бюджетните звена към Общинска администрация гр. Кресна, финансирани от
местни приходи, по Приложения, както следва:
1. Приложение №1 – Структура на Общинска администрация гр. Кресна, със средства
от делегирани от държавата дейности;
2. Приложение №2 – Структура но Общинска администрация гр. Кресна с
дофинансиране от местни приходи;
3. Приложение №3 – Структура на бюджетните звена, финансирани от местни
приходи.
Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3, са неразделна част от Решение
№82”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с Заповед от Областния управител с с вх. №66/17.02.2016 г., относно
върнато за повторно разглеждане Решение 35 по Протокол №6/29.01.2016 г., след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбСКресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №83
На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Кресна, приема повторно свое Решение 35 по Протокол №6 от
29.01.2016 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54 от ЗДС и във
връзка с Докладна записка от Кмета с вх. №88/26.02.2016 г., относно безвъзмездно придобиване
от община Кресна на имоти и сгради в тях, собственост на Министерство на отбраната, след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна,
прие:
Р Е Ш Е Н И Е №84
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54 от ЗДС,
Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост от Община Кресна на имоти
държавна собственост, представляващи поземлени имоти с номера 023009, 023010, 005051,
005200, 005201, 005202, 005203, 000016, 000026 и 000752.
2. С оглед на отправеното искане в писмо изх.№ 04-10-147/ 26.11.2013 г., на министъра на
отбраната на Република България да бъде предоставена конкретна икономическа програма
за всеки от исканите имоти, възлага на Кмета на Община Кресна да изготви финансово икономическа обосновка и депозира чрез Областния управител на област Благоевград до
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на отбраната,
искане за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост на
община Кресна на имоти държавна собственост, представляващи поземлени имоти с номера
023009, 023010, 005051, 005200, 005201, 005202, 005203, 000016, 000026 и 000752.
3. Заявява готовност да съдейства в предоставените имоти да бъдат развивани дейности за
създаване на индустриални паркове и зони за предлагане и продажба на селскостопанска
продукция, развитие на винопроизводство и търговия, зони за спорт, отдих, рекреация,
балнеолечение и туризъм, развитие на зелена инфраструктура, развитие на общинския
център и обособяване на пространства за културни и младежки инициативи и други
дейности, свързани с благоустройството и повишаването на стандарта на живот на жителите
на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №9 ОТ 25.03.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с питане от
общинския съветник Милчо Караджов с вх. №133/24.03.2016 г., относно незаконното
заграждане на улица „Чинарите” в гр. 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 №85
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 извърши проверка относно законността на улица
„Чинарите” в гр. Кресна и да предприеме необходимите мерки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б, ал. 2, ал. 4
от ЗУТ и във връзка със Заявление от Югозападно държавно предприятие” ДП гр. Благоевград с вх.
№122/18.03.2016 г., относно одобряване на задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за поземлен
имот №000288 в землището на с. Стара Кресна и поземлен имот №000773 в землището на с. Ощава, след
проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №86
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б, ал. 2, ал. 4
от ЗУТ, Общински съвет – Кресна разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за
поземлен имот №000288 в землището на с. Стара Кресна с ЕКАТТЕ 39699, община Кресна и
поземлен имот №000773 в землището на с. Ощава с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка Писмо от
Управителя на „В и К – Кресна” ЕООД с вх. №73/19.02.2016 г., относно Бизнес план за развитието и
дейността на дружеството през 2016 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 №87
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна
изразява положително становище по Бизнес план за развитието и дейността на търговско
дружество с общинско имущество „В и К – Кресна” ЕООД, за периода през 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС и във връзка Предложение от Кмета с вх. №78/22.02.2016 г., относно издаване на заповед за
предоставяне на имот в с. Стара Кресна, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ., след
проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №88

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2
от ППЗСПЗС, Общински съвет – Кресна реши да се отдели необходимо прилежащата
площ на сградата, след което да се обособи нов имот и да се внесе за ново разглеждане в
ОбС-Кресна.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №79/22.02.2016 г.,
относно промяна начина на трайно ползване на имоти – общинска собственост, з. с. Горна
Брезница, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 2 „против” и 1

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №89
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Кресна:
1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на част от - Имот № 000515 /проектен
имот № 001205 с площ от 2,500 дка./, целият имот с площ от 16,249 дка., девета категория, находящ
се в м.”Равно боре”, з.с.Горна Брезница, община Кресна, съгласно скица – проект №
Ф00868/28.04.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера” в „Ливада”.
2.Възлага на Кмета на община Кресна на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да поиска от Общинска
служба Земеделие – гр.Кресна промяната на начина на трайно ползване на имота описан в т.1, като
същата се отрази в Картата на възстановената собственост.
3.След като бъде променен начина на трайно ползване на описаните имоти в т.1 от „Пасище,
мера” в „Ливада”, същите да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
4.Разходите свързани с промяната на начина на трайно ползване на имотите да бъдат за сметка на
заявителя.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №80/22.02.2016 г., относно издаване на заповед за
предоставяне на имот в с. Горна Брезница, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, след
проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №90
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да бъде издадена заповед за предоставяне на имот №039003, с площ от 6 /шест/
дка. /образуван от имот №000543 с НТП-Нива, землище на с. Горна Брезница, община
Кресна, съгласно скица-проект, придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ,
протоколно Решение №6/24.07.2008 г. на комисия по чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ, собственост на
наследниците на Стойко Христов Стоянов, бивш жител на с. Горна Брезница, община
Кресна.
2. Разходите по изпълнението на т. 1 от настоящото решение, да са за сметка на молителите.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №81/22.02.2016 г.,
относно промяна начина на трайно ползване на имоти – общинска собственост, з. с. Горна
Брезница, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 1 „против” и 2

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №91
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Кресна:
1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на част от
- Имот № 001185 /проектен имот № 001202 с площ от 8,900 дка./, целият имот с площ
от 34,183 дка., девета категория, находящ се в м.”Гръбово”, з.с.Горна Брезница, община
Кресна, съгласно скица – проект № Ф00879/30.07.2015 г. с проектен начин на трайно
ползване от „пасище с храсти” в „ливада”.
2.Възлага на Кмета на община Кресна на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да поиска
от Общинска служба Земеделие – гр.Кресна промяната на начина на трайно ползване
на имота описан в т.1, като същата се отрази в Картата на възстановената собственост.
3.След като бъде променен начина на трайно ползване на описаните имоти в т.1 от
„пасище с храсти” в „ливада” , същите да се преобразуват от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
4.Разходите свързани с промяната на начина на трайно ползване на имотите да бъдат
за сметка на заявителя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №82/22.02.2016 г., относно издаване на заповед за
предоставяне на имоти в с. Горна Брезница, придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, след
проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №92
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да бъде издадена заповед за предоставяне на имоти: Проектен имот
№000468, с площ от 5,144 дка., с НТП-Нива, землище на с. Горна Брезница, община
Кресна, съгласно скица-проект и Проектен имот №039001 с площ от 10,215 дка.
/образуван от имот №000543/ с НТП – Нива, землище на с. Горна Брезница, община
Кресна, съгласно скица-проект, придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ,
протоколно Решение №6/24.07.2008 г. на комисия по чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ, собственост
на наследниците на Павла Илиева, бивш жител на с. Горна Брезница, община Кресна.
2. Разходите по изпълнението на т. 1 от настоящото решение, да са за сметка на
молителите.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №83/22.02.2016 г., относно издаване на заповед за
предоставяне на имоти в с. Ощава, придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, след
проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №93
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС, Общински съвет – Кресна, реши да се възстанови площта, която е призната по
първично решение, като за целта се изготвят нови скици по първичен документ, след което да се
внесат за ново разглеждане в ОбС-Кресна.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС и във връзка с Предложение от Кмета с вх. №84/22.02.2016 г., относно издаване на заповед за
предоставяне на имоти в с. Ощава, придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, след
проведено поименно гласуване с 9 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗС и чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗС, Общински съвет – Кресна:
1. Дава съгласие да бъде издадена заповед за предоставяне на имоти:
Проектен имот №047028, с площ от 0,541 дка./образуван от имот №047012/, с НТП-Нива,
землище на с. Ощава, община Кресна, съгласно скица-проект Проектен имот №047022 с
площ от 0,877 дка. /образуван от имот №047011/ с НТП – Нива, землище на с. Ощава, община
Кресна, съгласно скица-проект.
Проектен имот №047029 с площ от 1,623 дка. /образуван от имот №047012/, с НТП – Нива,
землище на с. Ощава, община Кресна, съгласно скица-проект.
Проектен имот №047030 с площ от 1,527 дка. /образуван от имот №047012/, с НТП – Нива,
землище на с. Ощава, община Кресна, съгласно скица-проект.
Проектен имот №047023 с площ от 1,012 дка. /образуван от имот №047011/, с НТП – Нива,
землище на с. Ощава, община Кресна, съгласно скица-проект.
Проектен имот №047027 с площ от 3,941 дка. /образуван от имот №047012/, с НТП – Нива,
землище на с. Ощава, община Кресна, съгласно скица-проект,
придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, протоколно Решение №6/24.07.2008
г. на комисия по чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ, собственост на наследниците на Георги Иванов
Костадинов, бивш жител на с. Ощава, община Кресна.
2. Разходите по изпълнението на т. 1 от настоящото решение, да са за сметка на молителите.
3. Упълномощава Кмета на община Кресна да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, във
връзка с Писмо от Кмета с вх. №89/26.02.2016 г., относно разглеждане и вземане на решение по Докладна
от Илиян Юручки – Председател на НЧ „Култура 1932” гр. Кресна, след проведено поименно гласуване с

11 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №95
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда,
Общински съвет – Кресна дава съгласие за изплащане
на обезщетение на лицето Мария Петрова
Малчева , служител в читалище „Култура 1932”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и
във връзка Предложение от Кмета с вх. №90/26.02.2016 г., относно предварително съгласие за право на
прокарване на питеен водопровод, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и

0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №96
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет – Кресна дава предварително съгласие за право на прокарване на мрежа та
хидротехническата инфраструктура „питеен водопровод” с дължина 4,03 мл и сервитут 12,09 кв. м., през
ПИ №000769 /Полски път/, общинска собственост, във връзка с инвестиционно намерение относно обект:
„Рибовъдно стопанство – запазване на 2/два/ броя рибарници и 3/три/ броя битови сгради в ПИ №000879,
м. „Големите явори” в землище Горна Брезница, от „Ванико-2015” ООД, с управител Иван Петров
Миланов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.9 от ЗОС и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №94/02.03.2016 г., относно допълнение на годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, след проведено поименно гласуване с 11

гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №97
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет –
Кресна, актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г., както следва:
1.Към т. II Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, т.
1.Урегулирани поземлени имоти за продажба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:
-УПИ I – 71, кв. 6 по ПР на с. Горна Брезница, община Кресна, с площ от 3735,00 кв.м., ведно с
„училищен пансион”, „складова база” и „сервизни помещения”.
2.Към т.3.Земеделски имоти за отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:
Имот №032021 – Нива, с площ от 4,655 дка., м. „Якуната”, з.с. Долна Градешница, община Кресна.
Имот №032022 - Нива, с площ от 2,956 дка., м. „Якуната”, з.с. Долна Градешница, община Кресна.
Имот №032023 - Нива, с площ от 2,949 дка., м. „Якуната”, з.с. Долна Градешница, община Кресна.
Имот №009038 – Нива, с площ от 7,872 дка., м. „Рудината”, з. гр. Кресна.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от Управителя
на „В и К – Кресна” ЕООД с вх. №99/10.03.2016 г., относно представяне на годишен финансов отчет за 2015
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 №98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема
Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация за 2015 г. на Търговско дружество с
общинско имущество „В и К – Кресна” ЕООД.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Молба от Капка
Лъчезарова Андонова с вх. №101/11.03.2016 г., относно освобождаване на детето й от такса за храна в СОУ-

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 №99
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна оставя
без разглеждане Молба от Капка Лъчезарова Андонова с вх. №101/11.03.2016 г., относно освобождаване
на детето й от такса за храна в СОУ-Кресна.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Писмо от Кмета с вх.
№106/16.03.2016 г., относно писмено становище във връзка с Решения №53 и №62 по Протокол №8 от
26.02.2016 г. на ОбС-Кресна, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0 „против” и 4

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №100
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за сведение
Писмо от Кмета с вх. №106/16.03.2016 г., относно писмено становище във връзка с Решения №53 и №62 по
Протокол №8 от 26.02.2016 г. на ОбС-Кресна.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 2 и ал. 4,
чл. 125 от ЗУТ и във връзка със Заявление от Андрей Димитров Воденичаров с вх. №107/16.03.2016
г., относно одобряване на техническо задание за разрешаване изработването на ПУП ПРЗ, ПП
ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП за ЕЛ, ПП ВИК за ПИ №005053, след проведено поименно гласуване
с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”., ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №101
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 2 и ал. 4,
чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1.

Разрешава изработването на ПУП ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП за ЕЛ, ПП ВИК за
ПИ №005053 за НУПИ пл.сн. №005053 ИЗВЪН ГРАНИЦАТА НА УРБАНИЗИРАНА
ТЕРИТОРИЯ, като с плана имота се отреди от нива, м. „ОРЕХОВО ПОЛЕ”, з-ще с. Долна
Градешница, общ. Кресна в УПИ 005053 с обществено обслужваща зона – „Об” „ЗА
КРАЙПЪТЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ” с режим на застрояване с УП:
Пз =50%; Кинт =2.00; Поз =20%; Р20; свободно застрояване – „е”; П /преди отреждането без
отчуждаването за АМ „СТРУМА”/ =9 831 м2; П /след отреждането и след отчуждаването за АМ
„СТРУМА”/ =5 668 м2; ограничителни линии на застрояване: 3.00 м отстояние от съседни имоти
и от външна регулация към полски път 0.201; 25.00 м към бъдещо застрояване ЛОТ 3.3 АМ
„СТРУМА”, повече от 5.00 м отстояние от дъно имот и учредяване на „право на прокарване на
отклонения на техническата инфраструктура през общински имот” – Полски път ПИ №0.201 по
реда на чл.193, ал. 4, от ЗУТ/извън урбанизирана територия/ /чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ/.

2. Одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ, с което е обоснована необходимостта от
изработването на плана и съдържащо необходимите изисквания относно териториалния му
обхват в срокове и етапи на изпълнение.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 2 и ал. 4,
чл. 125 от ЗУТ и във връзка със Заявление от Иван Димитров Воденичаров с вх. №108/16.03.2016 г.,
относно одобряване на техническо задание за разрешаване изработването на ПУП ПРЗ, ПП
ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП за ЕЛ, ПП ВИК за ПИ №005052., след проведено поименно
гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”., ОбС-Кресна, прие:

Р Е Ш Е Н И Е №102
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 2 и ал. 4,
чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна:
1.

Разрешава изработването на ПУП ПРЗ, ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП, ПП за ЕЛ, ПП ВИК
за ПИ №005052 за НУПИ пл.сн. №005052 ИЗВЪН ГРАНИЦАТА НА УРБАНИЗИРАНА
ТЕРИТОРИЯ, като с плана имота се отреди от нива, м. „ОРЕХОВО ПОЛЕ”, з-ще с. Долна
Градешница, общ. Кресна в УПИ 005052 с обществено обслужваща зона – „Об” „ЗА
КРАЙПЪТЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ” с режим на застрояване с УП:
Пз =50%; Кинт =2.00; Поз =20%; Р20; свободно застрояване – „е”; П /преди отреждането без
отчуждаването за АМ „СТРУМА”/ =9 831 м2; П /след отреждането и след отчуждаването за
АМ „СТРУМА”/ =5 632 м2; ограничителни линии на застрояване: 3.00 м отстояние от
съседни имоти и от външна регулация към полски 005243; 25.00 м към бъдещо застрояване
ЛОТ 3.3 АМ „СТРУМА” и учредяване на „право на прокарване на отклонения на
техническата инфраструктура през общински имот” – Полски път ПИ №0.201 по реда на
чл.193, ал. 4, от ЗУТ/извън урбанизирана територия/ /чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ/.

2. Одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ, с което е обоснована необходимостта от
изработването на плана и съдържащо необходимите изисквания относно териториалния му
обхват в срокове и етапи на изпълнение.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Предложение от Кмета с вх. №110/18.03.2016
г., относно вземане на решение за отдаване под наем на имоти, находящи се в землището на с.
Долна Градешница, община Кресна, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0

„против” и 1 „въздържал се”., ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Кресна:
1.Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публичен търг с тайно наддаване, за
отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните имоти:
Имот №032021 – Нива, с площ от 4,655 дка., м. „Якуната”, з.с. Долна Градешница, община Кресна.
Имот №032022 - Нива, с площ от 2,956 дка., м. „Якуната”, з.с. Долна Градешница, община Кресна.
Имот №032023 - Нива, с площ от 2,949 дка., м. „Якуната”, з.с. Долна Градешница, община Кресна.

2. Определя за представители в комисията по публичния търг, общинските съветници:
Петър Олег Петров, Илиян Борисов Кръстев;
3. Определя и одобрява годишна наемна цена в размер на 8,00 лв./осем лева/ на декар, като
същата цена да бъде начална при провеждането на публичния търг с явно наддаване;
4. Определя размер за депозита за участие – парична сума в размер на 10% от началната
годишна наемна цена;
5. Начин на плащане - наема за календарната година се заплаща до 31 декември на същата
година;
6. Възлага на Кмета на община Кресна, да сключи писмен договор за наем с лицето,
спечелило публичния търг с тайно наддаване.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от Кмета с вх.
№111/18.03.2016 г., относно освобождаване от такса за ползване на детска ясла и детска кухня на децата до
три годишна възраст, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал

се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №104
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на Предложение от Кмета с вх. №111/18.03.2016 г., за следващо заседание.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №117/18.03.2016 г., относно кандидатстване с проектно-предложение за
„Съвременни модели за обслужване на възрастни хора в градска и селска среда” по „Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А 2014 – 2020”, след проведено поименно гласуване с 12

гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №105
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за участие на община Кресна като партньор с проекто-предложение за
“Съвременни модели за обслужване на възрастни хора в градска и селска среда” по
„Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 2014 – 2020”. Приоритетна ос 4:
Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. Инвестиционен приоритет
9c- Предоставяне на помощ за социалните предприятия.
2. Упълномощава кмета на общината, в качеството си на партнираща организация, да
подпише споразумение за сътрудничество с община – Иракли /Република Гърция/ и дава
съгласие Кмета на Община Кресна да подпише заедно с Апликационните форми,
необходимите приложения и изискуеми документи към проекта.
3. Упълномощава кмета да предприеме всички необходими действия във връзка с
разработването и изпълнението на проекта за “Съвременни модели за обслужване на

възрастни хора в градска и селска среда” по „Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A 2014 – 2020”. Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на
социално приобщаване. Инвестиционен приоритет 9c- Предоставяне на помощ за
социалните предприятия.
Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури временно
средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите им от
Програмата.
4. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по горепосочения проект, няма
да бъде променяно

за период не по – малък от 5/пет/ години след приключване на

дейностите по проекта.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №118/18.03.2016 г., относно кандидатстване с проектно-предложение за
„Достъпно здравеопазване и социално сближаване в района на Кресна и Солун” по „Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А 2014 – 2020”., след проведено поименно гласуване с 12

гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №106
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за участие на община Кресна като партньор с проекто-предложение за
“Достъпно здравеопазване и социално сближаване в района на Кресна и Солун” по
„Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 2014 – 2020”. Приоритетна ос 4:
Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. Инвестиционен приоритет
9а- Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното,
регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на
здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до
обществени,

културни

и

развлекателни

услуги

и

преминаването

от

служби

на

институционално равнище към служби на местно равнище.
2. Упълномощава кмета на общината, в качеството си на партнираща организация, да
подпише споразумение за сътрудничество с Община Димотика /република Гърция/,
Институт за информационни технологии гр. Солун /република Гърция/ и дава съгласие
Кмета на Община Кресна да подпише заедно с Апликационните форми, необходимите
приложения и изискуеми документи към проекта.
3. Упълномощава кмета да предприеме всички необходими действия във връзка с
разработването и изпълнението на проекта за “Достъпно здравеопазване и социално
сближаване в района на Кресна и Солун” по „Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A 2014 – 2020”. Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на
социално приобщаване. Инвестиционен приоритет 9а: Инвестиране в здравна и социална
инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие,
понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на
социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и

развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби
на местно равнище.
Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури временно
средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите им от
Програмата.
4. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по горепосочения проект, няма
да бъде променяно

за период не по – малък от 5/пет/ години след приключване на

дейностите по проекта.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №119/18.03.2016 г., относно кандидатстване с проектно-предложение за
„Подвижен и виртуален музей на биоразнообразието” по „Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-А 2014 – 2020”, след проведено поименно гласуване с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0

„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №107
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна:
1. Дава съгласие за участие на община Кресна като водещ партньор с проекто-предложение за
„Подвижен

и виртуален музей на биоразнообразието” по „Програма за трансгранично

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата –
регион. Инвестиционен приоритет 6г: Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги,
включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури.
2. Упълномощава кмета на общината, в качеството си на водеща организация, да подпише
споразумение за сътрудничество с общините - Хаджидимово /Република България/ и Пагайо
/Република Гърция/ и неправителствените организации - Асоциация Студентски Медиен
Свят /Република България/ и DEPAN /Република Гърция/ и дава съгласие Кмета на Община
Кресна да подпише заедно с Апликационните форми, необходимите приложения и
изискуеми документи към проекта.
3. Упълномощава кмета да предприеме всички необходими действия във връзка с
разработването и изпълнението на проекта за „Подвижен

и виртуален музей на

биоразнообразието” по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”.
Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата – регион. Инвестиционен
приоритет 6г: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите
и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и
зелени инфраструктури. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на
проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването
на разходите им от Програмата.
4. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по горепосочения проект, няма
да бъде променяно за период не по – малък от 5/пет/ години след приключване на дейностите
по проекта.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси, във връзка с Предложение на Кмета с вх. №120/18.03.2016 г., относно
извършване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за
финансиране на КР на община Кресна за 2016 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 №108
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет-Кресна, приема Предложение на Кмета с вх.
№120/18.03.2016 г.и одобрява изменението на инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи на община Кресна за 2016 г., чрез извършване
на вътрешни компенсирани промени.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 2 и ал. 4, чл. 125
от ЗУТ и във връзка със Заявление от „Електроинвест БГ” ЕООД с вх. №121/18.03.2016 г., относно
одобряване на техническо задание за разрешаване изработването на ПУП ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП,
представляващ елемент на техническа инфраструктура за част от горски път със съоръжението към него
– мост на десния скат на река Дяволска река/Ощавска, прилежащ на НУПИ 000232, землище с. Стара
Кресна, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против”

и 5 „въздържал се”, ОбС-

Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №109
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 124б, ал. 2 и ал. 4, чл. 125
от ЗУТ, Общински съвет Кресна:
1. Разрешава изработването на ПУП ПП ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ЗА ПИ№000232 по реда на
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с предоставено съгласие от МЗХ за учредяване на „право на прокарване
на отклонения на техническата инфраструктура през държавен имот” – горски път ПИ
„СУХАТА ЧЕШМА” по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ /ИЗВЪН ГРАНИЦАТА НА
УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ /чл.124а, ал. 5 от ЗУТ/, като с плана се определят линии на
застрояване на ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ на река Ощавска при площадката на
МВЕЦ „ОЩАВА” със следните технически показатели:
-

Устои /2 бр:масивни, бетонови с две стъпки по 1.00 м., при дълбочина на фундиране
Н=2.00 м и обща височина 4.5 м.

-

Връхна конструкция на моста: с 6 бр. монолитни ст.б.греди с ширина 0.40 м, височина
0.50 м и масивна ст.б.плоча с дебелина 0.15 м. Мостът е със следните параметри:
широчина В=4.50 м; дължина L=8.00 м; височина Н=2.50 м.

2. Одобрява изготвеното задание по чл. 125 от ЗУТ, с което е обоснована необходимостта от
изработването на плана и съдържащо необходимите изисквания относно териториалния му
обхват в срокове и етапи на изпълнение.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

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

На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища и във връзка с Писмо от Народно читалище „Гоце Делчев 1964” с. Сливница с вх. №71/18.02.2016
г., относно справка за дейността и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 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 №110
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет – Кресна приема доклада относно дейността на Народно читалище „Гоце
Делчев 1964” с. Сливница през 2015 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища и във връзка с Писмо от Народно читалище „Стоян Богоев – 1940” с. Горна Брезница с вх.
№100/10.03.2016 г., относно Годишен отчет за дейността и изразходваните средства през 2015 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 №111
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет – Кресна приема доклада относно дейността на Народно читалище „Стоян
Богоев – 1940” с. Горна Брезница през 2015 г. и одобрява Отчета за изразходваната бюджетна субсидия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с постъпили молби и
заявления за отпускане на еднократни парични помощи, след проведено поименно гласуване с 12
гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №112
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
постъпилите молби и заявления и отпуска еднократни парични помощи на следните лица:
1. Зоя Любенова Иванова с вх. №43/08.02.2016 г., гр. Кресна, ул. „Вардар” №81 – 500 лв.
2. Марияна Димитрова Въчкова с вх. №8/05.01.2016 г., гр. Кресна, ул. „Пирински бор” 14 – 600 лв
3. Иван Димитров Будилски с вх. №33/28.01.2016 г., гр. Кресна, ул. „Синаница” №10 – 500 лв.
4. Олег Стоянов Велков с вх. №55/10.02.2016 г. с. Горна Брезница – 1000 лв.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Докладна записка от Елена
Цанева Иванова с вх. №126/21.03.2016 г., относно функциониране на ДЦВХУ И ЦСРИ в с. Долна
Градешница, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се”,

ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №113

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна приема за
сведение Докладна записка с вх. №126/21.03.2016 г. и отхвърля исканията на г-жа Елена Цанева
Иванова=
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, чл. 124, ал. 7 и чл.
125, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заявление от Асен Димитров Андреев с вх. №129/22.03.2016 г. ,
относно одобряване на техническо задание за разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортен
достъп за поземлен имот №014008, местност „Дебелата земя”, землище гр. Кресна, 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 №114
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б , чл. 124, ал. 7 и
чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Кресна,
I. На основание чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за
осигуряване на транспортен достъп през ПИ №014028, НТП /пасище-мера/-общинска
частна собственост.
II. Разрешава изработването на ПУП-Пп за елемент на техническата инфраструктура извън
границите на населените места за осигуряване на транспортен достъп през ПИ №014028
НТП /пасище-мера/-общинска частна собственост, засегната площ/за промяна на
предназначението/ - 0,081 дка. Възложител на строежа е ГД „СТРУМА” ЕООД гр. Симитли,
управлявано от Асен Димитров Андреев.
III. Одобрява задание за проектиране на Парцеларен план за осигуряване на транспортен
достъп през ПИ №014028, НТП /пасище-мера/-общинска частна собственост, на
възложител ГД „СТРУМА” ЕООД гр. Симитли, управлявано от Асен Димитров Андреев.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на АОГ и във
връзка с Писмо от Асоциация общински гори с вх. №130/23.03.2016 г., относно избор на представител от
ОбС-Кресна, за участие в Общо събрание на АОГ, след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 0

„против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №115
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на АОГ,
Общински съвет – Кресна избира пълномощен представител за състава на Новото Общо
събрание на АОГ – Кирил Димитров Лазаров – общински съветник.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №132/24.03.2016 г., относно кандидатстване с проектно-предложение за „От
културно историческото наследство към предприемачество” по „Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А 2014 – 2020”., след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0

„против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №116
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна:

1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна като партньор с
проекто-предложение за „От културно историческото наследство към предприемачество” по
„Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и
приспособим към
климата-регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване,
опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на общината, в качеството си на
партньор, да подпише споразумение за сътрудничество с община Солун /Република Гърция/,
Народно Читалище „Култура-1932” град Кресна, Международен университет Солун, НПО
Северозападен публично информационен център, AfSEC и дава съгласие Кмета на Община
Кресна да подпише заедно с Апликационните форми, необходимите приложения и
изискуеми документи към проекта.
3. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета да предприеме всички необходими
действия във връзка с разработването и изпълнението на проекта за "От културно
историческото наследство към предприемачество" по „Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климатарегион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на
природното и културното наследство. Гарантира готовността на Общината, в случай на
одобрение на проекта, да осигури временно средствата от собствени трети източници до
възстановяването на разходите им от Програмата.
4. Общински Съвет - гр. Кресна декларира, че предназначението на обекта на интервенция
по горепосочения проект, няма да бъде променяно за период не по – малък от 5/пет/ години
след приключване на дейностите по проекта.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/п/
/инж.М.Божинова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №10 ОТ 11.04.2016 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с питане от
общинския съветник Милчо Караджов, относно незаконното заграждане на улица
„Чинарите” в гр. Кресна., след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против”
и 1 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №117
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 извърши проверка относно законността на изградено
заградно съоръжение/бариера/ на улица „Чинарите” в гр. Кресна. При извършена проверка,
ако се установи, че съоръжението е незаконно, следва да се предприемат мерки по неговото
премахване.
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с
вх.№139/07.04.2016 г. относно кандидатстване
с проектно –
предложение за „Ефективно управление на биологичните отпадъци” с акроним
„Ben.BIOWASTE”, по Програма за транснационално сътрудничество INTERREGБалкани –
Средиземно море 2014 – 2020, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №118
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кресна:
1. Общински Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна като
партньор с проектно – предложение за "Ефективно управление на биологичните
отпадъци" с акроним "Ben.BIOWASTE", по Програма за транснационално
сътрудничество INTERREG Балкани - Средиземно море 2014 – 2020. Приоритетна ос
2: „Околна среда“. Специфична цел: 2.2 Насърчаване на сътрудничеството и
работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно
управление в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси.
2. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета на общината, в качеството си
на партньор, да подпише споразумение за сътрудничество с община Терми
(Република Гърция), Босилово (Република Македония), община Валандово
(Република Македония), община Саранда /Република Албания/ и дава съгласие Кмета
на Община Кресна да подпише всички необходими приложения и изискуеми
документи към проекта.

3. Общински съвет - гр. Кресна упълномощава кмета да предприеме всички
необходими действия във връзка с разработването и изпълнението на проект
"Ефективно управление на биологичните отпадъци" с акроним "Ben.BIOWASTE", по
Програма за транснационално сътрудничество INTERREG Балкани - Средиземно
море 2014 – 2020. Приоритетна ос 2: „Околна среда“. Специфична цел: 2.2Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел въвеждане на иновативни
технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, почвите и водните
ресурси. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да
осигури временно средствата от собствени и/или трети източници до
възстановяването на разходите им от Програмата.
На основание чл. 20 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 187, ал. 1 от ЗОП/в сила от 15.04.2016 г./ и във връзка с Предложение от Кмета на Община
Кресна с вх. № 143/07.04.2016г. относно откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на
територията на Община Кресна”, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за”, 0
„против” и 4 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №119
На основание чл. 20 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 187, ал. 1 от ЗОП/в сила от 15.04.2016 г./, Общински съвет –Кресна:
I.Одобрява критерии и условия за провеждане на процедура по ЗОП „Събиране на оферти с
обява” с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на
община Кресна”, както следва:
1.Обхват на предмета на поръчката – Събиране, извозване на твърди битови
отпадъци, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домове, дворни
места, административни, социални, обществени сгради и други обекти на
територията на община Кресна, определяни ежегодно със заповед на Кмета на
общината.
2.Място на извозване – Депо за ТБО – гр. Сандански.
3.Честота на събиране и извозване на битовите отпадъци: За гр. Кресна – 4 пъти;
Селата Сливница, Горна Брезница и Долна Градешница – 3 пъти; Селата Стара
Кресна и Ощава – 1 път и курортно селище Синаница – 1 път на месеца.
4.Срок на изпълнение на поръчката – 1/една/ година, от датата на сключване на
договора.
5.Цена на поръчката – 69 000 /шестдесет и девет хиляди/ лева без ДДС.
6.Критерии за определяне на изпълнителя със следните показатели за икономически
най-изгодна оферта с тежест, както следва:
-Цена
-Други услуги, предложени от участника.
II. Определя за представители от ОбС-Кресна в комисията по провеждане
на
процедурата – Димитър Атанасов и Милчо Караджов.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Предложение от Златка
Методиева Яневска – Директор на СОУ „Св. Паисий хилендарски” град Кресна с вх. №
135/28.03.2016г. относно извършване на компенсирани промени по плана на разходните
параграфи по дейности 322 „Образование” за 2016г. в частта „Придобиване на ДМА”, след
проведено поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №120

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна отлага
разглеждането на Златка Методиева Яневска – Директор на СОУ „Св. Паисий хилендарски” град
Кресна с вх. № 135/28.03.2016г.., за следващо заседание.
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с
Предложение от Кмета с вх. №152/11.04.2016 г., относно кандидатстване с проектно-предложение
за „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кресна, община Кресна”
към Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда, след проведено
поименно гласуване с 11 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №121
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински
Съвет - гр. Кресна дава съгласие за участие на община Кресна с проектно-предложение за
„Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кресна, община Кресна” към
Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с постъпила молба от
Андон Илиев Карамфилов с вх. №92/26.02.2016 г., относно 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 №122
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кресна одобрява
молба с вх. №92/26.02.2016 г. и отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на
лицето Андон Илиев Карамфилов, живущ в с. Долна Градешница, ул. „Трета” №29.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Заповед от Областния управител с вх. №147/11.04.2016 г., относно върнати за повторно
разглеждане Решения №90, 92 и 94 по Протокол №9/25.03.2016 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 №123
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет-Кресна, отменя свои Решения №90, 92 и 94 по Протокол №9 от 25.03.2016 г.
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, във
връзка с Заповед от Областния управител вх. №148/11.04.2016 г., относно върнати за повторно
разглеждане Решения №96 и 114 по Протокол №9/25.03.2016 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 №124
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 свои Решения №96 и 114 по Протокол №9/25.03.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с Заповед от Областния управител вх. №149/11.04.2016 г., относно върнато за повторно
разглеждане Решение №95 по Протокол №9/25.03.2016 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 №125
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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 №95 по Протокол №9/25.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с Заповед от Областния управител вх. №150/11.04.2016 г., относно върнато за повторно
разглеждане Решение №108 по Протокол №9/25.03.2016 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 №126
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Кресна, отменя свое Решение №108 по Протокол №9/25.03.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Заповед от Областния управител вх. №151/11.04.2016 г., относно върнати за повторно
разглеждане Решения №101 и 102 по Протокол №9/25.03.2016 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 №127
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет-Кресна, отменя свои Решения №101 и 102 по Протокол №9/25.03.2016 г.
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